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Voorafgaande opmerkingen 
 
Merk op dat er enige begripsverwarring kan optreden: soms spreekt men van ‘in-house’ in 
geval van uitvoering van een opdracht met eigen middelen (m.a.w. uitvoering ‘in eigen beheer’ 
of ‘in regie’), terwijl er bij gunning aan een afgescheiden rechtspersoon (slechts) sprake zou 
zijn van ‘quasi-interne gunning’ of ‘quasi-in-house’ (zie bv. de conclusie van de 
advocaat-generaal in de zaak Teckal). In termen van dit onderscheid gewaagt men soms ook 
van ‘in-house sensu stricto’ en ‘in-house sensu lato’ (zie bv. de conclusie van de 
advocaat-generaal in de zaak Parking Brixen). 
Voor alle duidelijkheid: in dit document wordt verkozen om het begrip ‘in-house’ in brede zin te 
hanteren (d.w.z. gunning aan een afgescheiden rechtspersoon). 
 
Reeds in de zaken BFI Holding (C-360/96) en RI.SAN (C-108/98) heeft de desbetreffende 
advocaat-generaal zich over de in-house problematiek gebogen, maar finaal deed het Hof van 
Justitie van de Europese Unie er geen uitspraak over. 
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Arrest Teckal van 18 november 1999 (C-107/98) 
 
(…) De gemeente Viano is als territoriaal lichaam een aanbestedende dienst in de zin van artikel 1, 
sub b, van richtlijn 93/36. De nationale rechter dient dus na te gaan, of de betrekking tussen die 
gemeente en de AGAC ook aan de andere door richtlijn 93/36 gestelde voorwaarden voldoet om 
van een overheidsopdracht voor leveringen te kunnen spreken. (…) 
 
Wat het bestaan van een overeenkomst betreft, moet de nationale rechter nagaan, of er een 
overeenkomst is gesloten tussen twee afzonderlijke personen. 
 
Volgens artikel 1, sub a, van richtlijn 93/36 volstaat daartoe in beginsel, dat de overeenkomst is 
gesloten tussen een territoriaal lichaam en een persoon die daar rechtens van onderscheiden is. Dit 
zou slechts anders zijn waneer het territoriale lichaam op de betrokken persoon toezicht uitoefent 
zoals op zijn eigen diensten en deze persoon tegelijkertijd het merendeel van zijn werkzaamheden 
verricht ten behoeve van het lichaam of de lichamen die hem beheersen. 
 
Richtlijn 93/36 is van toepassing wanneer een aanbestedende dienst, zoals een territoriaal lichaam, 
een schriftelijke overeenkomst ten bezwarende titel over de levering van goederen wenst te sluiten 
met een lichaam dat formeel van hem gescheiden is en zelfstandig beslissingen kan nemen, 
ongeacht of dat lichaam zelf een aanbestedende dienst is. (…) 
 
 

� Eerste formulering van de in-house uitzondering (bij overheidsopdrachten van 
leveringen). 

 
� In casu gunde de gemeente Viano het beheer van de verwarmingsinstallaties van een 

aantal van haar gebouwen aan de Azienda Gas-Aqua Consorziale (AGAC) di Reggio 
Emilia, een samenwerkingsverband van (45) gemeenten, dat rechtspersoonlijkheid bezit 
en beheersautonomie geniet, waarin zij voor 0,9 % deelneemt. Dit 
samenwerkingsverband kan ook leveringen (en diensten) verrichten aan gemeenten, 
particulieren of overheidslichamen die geen lid ervan zijn. 

 
� Ondanks het gegeven dat de levering hoofdzakelijk volgens eenzijdig door de gemeente 

vastgelegde instructies diende te gebeuren (zo ook kon de overeenkomst op haar 
verzoek worden verlengd), concludeerde de advocaat-generaal dat het niet vast staat 
dat de gemeente hiërarchisch toezicht uitoefent op het samenwerkingsverband (zoals 
een lichaam op een intern orgaan), noch vast staat dat de relatie tussen beide partijen 
geen betrekking heeft op de gunning van een opdracht omdat ze in feite geen derden 
ten opzichte van elkaar zouden zijn. Het Hof zelf heeft zich hier niet over uitgesproken. 
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Arrest ARGE Gewässerschutz van 7 december 2000 (C-94/99) 
 
(…) Ten overvloede zij opgemerkt, dat het Hof een gelijkaardige vraag heeft onderzocht in zijn 
arrest van 18 november 1999, Teckal, met betrekking tot richtlijn 93/36 betreffende de coördinatie 
van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen. Daarin heeft het 
Hof voor recht verklaard, dat deze richtlijn van toepassing is, wanneer een aanbestedende dienst, 
zoals een territoriaal lichaam, een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel over de 
levering van goederen wenst te sluiten met een lichaam dat formeel van haar onderscheiden is en 
zelfstandig beslissingen kan nemen, ongeacht of dat lichaam zelf een aanbestedende dienst is. (…) 
 
 

� Eerste (indirecte) bevestiging van de in-house uitzondering. 
 

� Het Hof is er in casu niet verder op ingegaan omdat (het onderdeel van) de 
desbetreffende prejudiciële vraag haar inziens niet diende te worden beantwoord. 
Deze zaak betrof evenwel de uitlegging van richtlijn 92/50 (overheidsopdrachten van 
diensten). 
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Arrest Spanje/Commissie van 8 mei 2003 (C-349/97) 
 
(…) Wat de gevolgen betreft van het feit dat Tragsa moet worden beschouwd als deel uitmakend 
van de overheid, zij in herinnering gebracht dat het Hof één uitzondering op de toepassing van de 
richtlijnen voor het plaatsen van overheidsopdrachten heeft toegestaan, de zogenaamde in house 
providing, betreffende contracten tussen een aanbestedende dienst en een aantal met haar 
verbonden overheidsorganen. De grenzen van die uitzondering zijn met name vastgelegd in de 
arresten van 18 november 1999, Teckal, en 7 december 2000, ARGE Gewässerschutz. Blijkens die 
arresten is er, bij gebreke van een uitdrukkelijke uitzondering, in beginsel al sprake van een 
overheidsopdracht wanneer het contract is gesloten tussen een territoriaal lichaam en een persoon 
die daar rechtens los van staat. Dit zou slechts anders zijn wanneer het territoriale lichaam op de 
betrokken persoon hetzelfde toezicht uitoefent als op zijn eigen diensten en deze persoon 
tegelijkertijd het merendeel van zijn werkzaamheden verricht met het lichaam of de lichamen die 
hem beheersen. 
 
Dit is in casu het geval. Ingevolge (de kwestieuze Spaanse wetgeving) is Tragsa als instrumenteel 
middel en technische dienst van de Spaanse overheid gehouden, zelf of via haar 
dochterondernemingen uitsluitend de werkzaamheden uit te voeren die de centrale overheid, de 
autonome regio’s en de daarvan afhankelijke overheidsorganen haar toewijzen. Volgens (de 
kwestieuze Spaanse wetgeving) is Tragsa een overheidsvennootschap, in het maatschappelijk 
kapitaal waarvan de autonome overheden kunnen deelnemen door de verwerving van aandelen. 
 
De Spaanse autoriteiten hadden bijgevolg het recht de werkzaamheden inzake de oprichting van 
het olijventeeltkadaster aan Tragsa toe te wijzen zonder de aanbestedingsprocedure te volgen. (…) 
 
 

� Tweede bevestiging van de in-house uitzondering. 
Eerste keer dat het Hof oordeelt dat aan de twee voorwaarden is voldaan. 

 
� Mede gelet op het voorwerp van de procedure (verzoek tot vernietiging van een 

beschikking van de Europese Commissie i.v.m. de financiering die lidstaten ontvangen 
van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw) en de beknoptheid 
van de motivering van het Hof, lijkt dit arrest voor het overige niet meteen geschikt om 
algemene principes met een zekere precedentwaarde op het gebied van de in-house 
rechtspraak uit af te leiden (zie evenwel verder, arrest Asemfo). 
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Arrest Stadt Halle van 11 januari 2005 (C-26/03) 
 
(…) In de geest van een met de gemeenschapsregels nagestreefde openstelling van de 
overheidsopdrachten voor een zo ruim mogelijke concurrentie heeft het Hof in verband met richtlijn 
93/36 geoordeeld, dat deze richtlijn van toepassing is wanneer een aanbestedende dienst een 
overeenkomst onder bezwarende titel wenst te sluiten met een lichaam dat juridisch van hem 
onderscheiden is, ongeacht of dat lichaam zelf een aanbestedende dienst is (arrest van 
18/11/1999, Teckal). Het is relevant dat de medecontractant in die zaak een 
samenwerkingsverband van verschillende aanbestedende diensten was, waaraan ook de 
betrokken aanbestedende dienst deelnam.  
 
Een overheidsorgaan, dat een aanbestedende dienst is, kan zijn taken van algemeen belang 
vervullen met zijn eigen administratieve, technische en andere middelen, zonder dat hij een beroep 
hoeft te doen op externe lichamen die niet tot zijn diensten behoren. In dat geval kan er geen 
sprake zijn van een overeenkomst onder bezwarende titel met een lichaam dat juridisch van de 
aanbestedende dienst onderscheiden is. De gemeenschapsregels inzake overheidsopdrachten 
behoeven dan ook niet te worden toegepast.  
 
Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof is het niet uitgesloten dat er andere omstandigheden 
kunnen zijn waarin de oproep tot inschrijving niet verplicht is, zelfs indien de medecontractant een 
lichaam is dat juridisch van de aanbestedende dienst onderscheiden is. Dit is het geval wanneer 
het overheidsorgaan, dat een aanbestedende dienst is, op het betrokken onderscheiden lichaam 
toezicht uitoefent zoals op zijn eigen diensten en dit lichaam tegelijkertijd het merendeel van zijn 
werkzaamheden verricht ten behoeve van het overheidsorgaan of de overheidsorganen die hem 
beheersen (zie in die zin arrest Teckal). In het genoemde geval was het onderscheiden lichaam 
geheel in handen van overheidsorganen. De deelneming, ook al is het slechts voor minder dan de 
helft, van een particuliere onderneming in het kapitaal van een vennootschap waarin ook de 
betrokken aanbestedende dienst deelneemt, sluit daarentegen hoe dan ook uit dat die 
aanbestedende dienst op die vennootschap toezicht kan uitoefenen zoals op zijn eigen diensten.  
 
Dienaangaande moet allereerst worden opgemerkt dat de verhouding tussen een overheidsorgaan, 
dat een aanbestedende dienst is, en zijn eigen diensten wordt beheerst door specifieke 
overwegingen en eisen verband houdend met het nastreven van doelstellingen van algemeen 
belang. De plaatsing van privé-kapitaal in een onderneming beantwoordt daarentegen aan 
specifieke overwegingen verband houdend met particuliere belangen en streeft andere 
doelstellingen na.  
 
In de tweede plaats zou de gunning van een overheidsopdracht aan een gemengde onderneming 
zonder oproep tot inschrijving ingaan tegen de doelstelling van een vrije en onvervalste 
mededinging en tegen het in richtlijn 92/50 bedoelde beginsel van gelijke behandeling van de 
belanghebbenden, met name omdat een dergelijke procedure een particuliere onderneming die 
deelneemt in het kapitaal van die onderneming zou bevoordelen tegenover haar concurrenten. 
 
Derhalve moet een aanbestedende dienst die van plan is om met een vennootschap die juridisch 
van hem is onderscheiden, maar waarvan hij met een of meer particuliere ondernemingen in het 
kapitaal deelneemt, een overeenkomst onder bezwarende titel te sluiten met betrekking tot diensten 
die vallen binnen de materiële werkingssfeer van richtlijn 92/50, steeds de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten waarin die richtlijn voorziet, toepassen. (…) 
 

� In-house uitzondering ook toepasselijk bij overheidsopdrachten van diensten. 
 

� Er kan nooit sprake zijn van toezicht zoals op de eigen diensten en dus van in-house in 
geval van private deelname in het kapitaal van de persoon waarin de betrokken overheid 
deelneemt (zie ook verder, arresten Coname, Commissie/Oostenrijk, ANAV, Jean 
Auroux, Commissie/Italië d.d. 8/4/08, Coditel, Sea en Acoset). 
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Arrest Commissie/Spanje van 13 januari 2005 (C-84/03) 
 
(…) Aangezien de definitie van een opdracht in de richtlijnen 93/36 en 93/37, afgezien van het 
voorwerp van de betrokken opdracht, dezelfde elementen omvat, moet de in het arrest Teckal 
gekozen oplossing op de onder richtlijn 93/37 vallende overeenkomsten tussen 
overheidsinstanties worden toegepast. 
 
Voor zover de betrokken regeling de verhoudingen die zijn aangegaan tussen overheidsinstanties, 
hun openbare organen, en in het algemeen niet-commerciële publiekrechtelijke lichamen, ongeacht 
de aard van deze verhoudingen, a priori uitsluit van de werkingssfeer van de gecoördineerde wet, 
vormt zij geen juiste omzetting van de richtlijnen 93/36 en 93/37. (…) 
 
 

� In-house uitzondering ook toepasselijk bij overheidsopdrachten van werken. 
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Arrest Coname van 21 juli 2005 (C-231/03) 
 
(…) Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de artikelen 43 en 49 
van het EG-Verdrag zich ertegen verzetten dat een gemeente een concessie voor het beheer van 
de openbare dienst van gasdistributie (en het onderhoud van de installaties voor de distributie 
van methaangas, nvdr) rechtstreeks, dit wil zeggen zonder aanbestedingsprocedure, toewijst aan 
een vennootschap waarvan het kapitaal overwegend in handen van de overheid is, en waarin zij 
een deelneming van 0,97 % bezit. 
 
De toewijzing van een dergelijke concessie valt niet onder de richtlijnen waarmee de 
communautaire wetgever de materie van de overheidsopdrachten heeft geregeld. Bij gebreke van 
een dergelijke regeling moeten de gevolgen van het gemeenschapsrecht voor de toewijzing van 
dergelijke concessies worden onderzocht tegen de achtergrond van het primaire recht en, 
inzonderheid, van de door het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden. (…) 
 
Vaststaat dat de vennootschap Padania niet kan worden gelijkgesteld met een constructie 
waarmee een gemeente of een stad een openbare dienst intern beheert. Blijkens de stukken is 
Padania immers een vennootschap die, althans ten dele, openstaat voor privé-kapitaal, zodat zij 
niet kan worden beschouwd als een ‘interne’ constructie die de deelnemende gemeenten gebruiken 
voor het beheer van een openbare dienst. (…) 
 
 

� In dit arrest onderzoekt het Hof of er een objectieve rechtvaardiging bestaat voor de 
ongelijke behandeling in kwestie, zijnde een indirecte discriminatie op grond van 
nationaliteit doordat er geen transparantie in acht is genomen bij de gunning van een 
concessie voor openbare dienst (een onderneming in een andere lidstaat zou immers in 
zulke concessie geïnteresseerd kunnen zijn). 

 
� De enkele omstandigheid dat de gemeente Cingia de’ Botti een deelneming van 

0,97 % in het kapitaal van de concessiehouder (Padania Acque SpA) bezit, levert 
volgens het Hof geen objectieve rechtvaardiging op. 
Daarnaast stelt het Hof dat zelfs al zou een objectieve rechtvaardiging kunnen worden 
gevonden in de noodzaak voor een gemeente om controle uit te oefenen op de 
concessiehouder die een openbare dienst beheert, de deelneming van 0,97 % in het 
kapitaal van de concessiehouder te klein is om zulke controle mogelijk te maken. 
Mede gelet op de achtergrond waartegen het Hof deze redenering maakt (zie ook vorig 
punt), lijkt de betekenis ervan voor de toepassing van de eerste in-house voorwaarde 
(toezichtscriterium) niet te mogen worden overschat. In ieder geval houdt de recentere 
rechtspraak dergelijke redenering m.b.t. de omvang van de deelneming niet aan (zie 
verder, arresten Asemfo, Coditel en Sea). 

 
� Aanwijzing dat in-house uitzondering ook mogelijk is bij gunning van concessies van 

openbare diensten (zie verder, arresten Parking Brixen, ANAV, Coditel, Sea en Acoset), 
uitgezonderd in geval van private deelname in het kapitaal van de persoon waarin de 
betrokken overheid deelneemt (zie verder arresten Stadt Halle, ANAV, Jean Auroux, 
Commissie/Italië d.d. 8/4/08, Coditel, Sea en Acoset). 
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Arrest Parking Brixen van 13 oktober 2005 (C-458/03) 
 
(…) Het Hof heeft in het arrest Teckal voor recht verklaard dat richtlijn 93/36 betreffende de 
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen, van 
toepassing is wanneer een aanbestedende dienst, zoals een territoriaal lichaam, een schriftelijke 
overeenkomst ten bezwarende titel over de levering van goederen wenst te sluiten met een lichaam 
dat formeel van haar onderscheiden is en zelfstandig beslissingen kan nemen. 
 
Wat het bestaan van een dergelijke overeenkomst betreft, heeft het Hof in het aangehaalde arrest 
Teckal gepreciseerd dat volgens artikel 1, sub a, van richtlijn 93/36 daartoe in beginsel volstaat, dat 
de overeenkomst is gesloten tussen een territoriaal lichaam en een persoon die daar rechtens van 
onderscheiden is. Dit zou slechts anders zijn wanneer het territoriale lichaam op de betrokken 
persoon toezicht uitoefent zoals op zijn eigen diensten en deze persoon tegelijkertijd het merendeel 
van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van het lichaam of de lichamen die hem beheersen. 
 
Het Hof heeft bevestigd dat deze overwegingen ook gelden voor de richtlijnen 92/50 betreffende 
overheidsopdrachten voor dienstverlening en 93/37 betreffende de coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken (zie respectievelijk arrest 
Stadt Halle d.d. 11/1/2005 en Commissie/Spanje d.d. 13/1/2005). 
 
Bij deze overwegingen wordt ervan uitgegaan dat voor de toepassing van de richtlijnen 92/50, 
93/36 en 93/37 een overeenkomst tussen twee onderscheiden personen moet bestaan (zie arrest 
Teckal d.d. 18/11/1999). De toepassing van de artikelen 12, 43 en 49 van het EG-Verdrag, alsmede 
van de daarmee samenhangende beginselen van gelijkheid, non-discriminatie en transparantie, 
hangt evenwel niet af van het bestaan van een overeenkomst. Bijgevolg gelden de overwegingen 
uit de (hiervoor) aangehaalde rechtspraak niet automatisch voor deze verdragsbepalingen en 
evenmin voor deze beginselen. 
 
Niettemin zij vastgesteld dat deze overwegingen kunnen worden getransponeerd naar de 
verdragsbepalingen en de beginselen met betrekking tot openbaredienstenconcessies die van de 
werkingssfeer van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten zijn uitgesloten. Op het gebied van 
overheidsopdrachten en openbaredienstenconcessies zijn het beginsel van gelijke behandeling en 
de bijzondere uitdrukkingen daarvan – met name het verbod van discriminatie op grond van 
nationaliteit en de artikelen 43 en 49 van het EG-Verdrag – van toepassing wanneer een 
overheidsinstantie een derde belast met de verrichting van economische activiteiten. De 
gemeenschapsregels inzake overheidsopdrachten of openbaredienstenconcessies zijn evenwel 
niet van toepassing indien een overheidsinstantie de op haar rustende taken van algemeen belang 
vervult met haar eigen administratieve, technische en andere middelen, zonder een beroep te doen 
op externe lichamen (zie in die zin arrest Stadt Halle). 
 
Bijgevolg is op het gebied van openbaredienstenconcessies de toepassing van de in artikelen 12, 
43 en 49 van het EG-Verdrag neergelegde regels, alsmede van de algemene beginselen waarvan 
zij de bijzondere uitdrukking vormen, uitgesloten, indien de concessieverlenende overheidsinstantie 
op de concessiehouder toezicht uitoefent zoals op haar eigen diensten én deze concessiehouder 
bovendien het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van de instantie die hem 
beheerst. 
 
De twee in het voorgaande punt geformuleerde voorwaarden zijn een uitzondering op de algemene 
regels van gemeenschapsrecht; zij moeten derhalve eng worden uitgelegd en wie zich erop wil 
beroepen, dient te bewijzen dat de uitzonderlijke omstandigheden die de afwijking rechtvaardigen, 
daadwerkelijk bestaan (zie arrest Stadt Halle). 
 
In de eerste plaats dient te worden onderzocht of de concessieverlenende overheidsinstantie op de 
concessiehouder toezicht uitoefent zoals op haar eigen diensten. 
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Bij deze beoordeling moet rekening worden gehouden met alle relevante wetsbepalingen en 
omstandigheden. Uit dit onderzoek moet volgen dat de betrokken concessiehouder onder een 
zodanig toezicht staat dat de concessieverlenende overheidsinstantie zijn beslissingen kan 
beïnvloeden. Het moet gaan om een doorslaggevende invloed zowel op de strategische 
doelstellingen als op de belangrijke beslissingen. (…) 
 
De artikelen 43 en 49 van het  EG-Verdrag, alsmede de beginselen van gelijke behandeling, 
non-discriminatie en transparantie moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen de 
gunning, zonder oproep tot mededinging, van een concessie voor openbare diensten door een 
overheidsinstantie aan een uit de omzetting van een speciale onderneming van deze 
overheidsinstantie ontstane aandelenvennootschap, waarvan het maatschappelijk doel tot 
belangrijke nieuwe gebieden is verruimd, het kapitaal op korte termijn verplicht moet worden 
opengesteld voor ander kapitaal, het territoriale werkterrein is uitgebreid tot geheel het land en het 
buitenland en de raad van bestuur bijzonder ruime beheersbevoegdheden heeft die hij zelfstandig 
kan uitoefenen. (…) 
 
 

� In-house uitzondering ook toepasselijk bij concessies van openbare diensten, en geldt 
m.a.w. tevens m.b.t. de toepassing van het zgn. ‘primair’ gemeenschapsrecht. 

 
� In casu had de gemeente Brixen voor het beheer van bepaalde onder haar bevoegdheid 

vallende plaatselijke openbare diensten (zoals het beheer van parkeerplaatsen op haar 
grondgebied) een beroep gedaan op een speciale onderneming waarvan zij eigenaar 
was. Deze onderneming was volgens haar statuten een gemeentelijke instelling met als 
specifieke functie het uniform en geïntegreerd verrichten van de plaatselijke openbare 
diensten. De gemeenteraad stelde het algemene beleid vast, wees het werkkapitaal toe, 
zorgde voor dekking van eventuele sociale lasten, onderzocht de bedrijfsresultaten en 
oefende het strategische toezicht uit, waarbij de onderneming verzekerd was van de 
nodige zelfstandigheid. 
Deze speciale onderneming werd omgezet in een aandelenvennootschap. Het Hof 
oordeelt dat deze vennootschap (i.t.t. haar voorganger) een marktgerichte onderneming 
is, zodat het toezicht van de gemeente wordt afgezwakt, en leidt dit af uit: 

- de omzetting naar een naamloze vennootschap en de aard van dit 
vennootschapstype (het toezicht van de gemeente wordt in wezen beperkt door 
de handelingsvrijheid waarover de meerderheid van de vennoten krachtens het 
vennootschapsrecht beschikt); 

- de verruiming van het maatschappelijk doel; 
- de verplichte openstelling, op korte termijn, van de vennootschap voor ander 

kapitaal; 
- de territoriale uitbreiding van de activiteiten van de vennootschap; 
- de aanzienlijke bevoegdheden van de raad van bestuur, waarvan het beheer door 

de gemeente nauwelijks wordt gecontroleerd. Het Hof verwijst in dit verband 
naar het feit dat de raad van bestuur:  

• elke handeling kan stellen die het ter bereiking van het doel van de 
vennootschap noodzakelijk acht; 

• de bevoegdheid heeft zekerheden tot vijf miljoen euro of andere 
verrichtingen te stellen zonder voorafgaande toestemming van de 
aandeelhoudersvergadering. 

 
� Wanneer een concessiehouder over dergelijke mate van zelfstandigheid beschikt, is het 

uitgesloten dat de concessieverlenende overheidsinstantie op de concessiehouder 
toezicht uitoefent als op haar eigen diensten. 
In dergelijke omstandigheden, en zonder dat behoeft te worden onderzocht of de 
concessiehouder het merendeel van zijn werkzaamheden ten behoeve van de 
concessieverlenende overheidsinstantie verricht, kan de gunning van een 
openbaredienstenconcessie door een overheidsinstantie aan een dergelijke 
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concessiehouder niet worden beschouwd als een interne verrichting van deze instantie, 
waarop de gemeenschapsregels niet van toepassing zijn. 
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Arrest Commissie/Oostenrijk van 10 november 2005 (C-29/04) 
 
(…) Zonder dat behoeft te worden nagegaan of het feit dat de gemeente Mödling op het moment 
van de gunning van de overheidsopdracht voor dienstverlening het gehele kapitaal van de 
AbfallGmbH (een door haar opgerichte juridisch zelfstandige instelling voor het verrichten van 
diensten op het gebied van afvalbeheer en daarmee samenhangende commerciële handelingen, 
in het bijzonder op het vlak van afvalverwijdering, nvdr) bezat, op zich reeds aantoont dat dit 
lichaam (de gemeente, nvdr) op AbfallGmbH een toezicht uitoefende zoals op haar eigen diensten, 
moet worden opgemerkt dat niet de datum van de daadwerkelijke gunning van de betrokken 
overheidsopdracht de in casu relevante datum is om te bepalen of richtlijn 92/50 van toepassing 
was. Zelfs indien om redenen van rechtszekerheid de eventuele verplichting van de aanbestedende 
dienst om een openbare aanbesteding te organiseren in het algemeen moet worden beoordeeld op 
basis van de op het moment van de gunning van de betrokken overheidsopdracht heersende 
omstandigheden, vereisen de bijzondere omstandigheden van onderhavige zaak dat rekening 
wordt gehouden met gebeurtenissen die zich daarna hebben voorgedaan. 
 
De overdracht van 49 % van de aandelen van AbfallGmbH vond plaats kort nadat deze 
vennootschap, exclusief en voor onbepaalde duur, de afvalinzameling en -verwerking in de 
gemeente Mödling is opgedragen. Bovendien werd deze onderneming pas operationeel nadat 
Saubermacher AG (een particuliere onderneming, nvdr) een deel van haar aandelen had 
overgenomen. 
 
Aldus staat vast dat via een kunstmatige constructie die uit verschillende onderscheiden fasen 
bestond, te weten de oprichting van AbfallGmbH, de sluiting van de overeenkomst voor 
afvalverwijdering met haar en de overdracht van 49 % van de aandelen van haar aan 
Saubermacher AG, een overheidsopdracht voor dienstverlening werd gegund aan een gemengde 
onderneming waarvan 49 % van de aandelen in het bezit zijn van een particuliere onderneming. 
 
De gunning van deze opdracht moet dan ook worden beoordeeld rekening houdend met al deze 
fasen alsook met het doel ervan en niet op basis van de louter chronologische volgorde ervan. 
 
Een onderzoek van de gunning van de overheidsopdracht, uitsluitend op basis van de datum 
waarop deze plaats vond, zonder rekening te houden met de overdracht kort nadien van 49 % van 
de aandelen van AbfallGmbH aan Saubermacher AG, zou afbreuk doen aan het nuttig effect van 
richtlijn 92/50. Het door deze richtlijn nagestreefde doel, namelijk het vrij verkeer van diensten en 
de openstelling voor onvervalste mededinging in alle lidstaten, zou in het gedrang komen indien de 
aanbestedende diensten hun toevlucht zouden kunnen nemen tot kunstgrepen die de gunning van 
overheidsopdrachten voor dienstverlening aan gemengde ondernemingen dienen te maskeren. (…) 
 

 
� Bevestiging van de uitsluiting van toezicht zoals op de eigen diensten en bijgevolg van 

in-house in geval van private deelname in het kapitaal van de persoon waarin de 
betrokken overheid deelneemt (zie ook arresten Stadt Halle, Coname, ANAV, Jean 
Auroux, Commissie/Italië d.d. 8/4/08, Coditel, Sea en Acoset). 

 
� Het Hof lijkt hier dus een derde voorwaarde aan de in-house uitzonderingsleer toe te 

voegen: met name de vereiste dat voortdurend aan de twee ‘Teckal-criteria’ moet 
worden voldaan (vgl. de conclusie van de advocaat-generaal in de zaak ANAV; vgl. ook 
het arrest Sea). 
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Arrest ANAV van 6 april 2006 (C-410/04) 
 
(…) Op het gebied van openbaredienstenconcessies is de toepassing van de in de artikelen 12, 43 
en 49 van het EG-Verdrag neergelegde regels, alsmede van de algemene beginselen waarvan zij 
de bijzondere uitdrukking vormen, evenwel uitgesloten, indien de concessieverlenende 
overheidsinstantie op de concessiehouder toezicht uitoefent zoals op haar eigen diensten én deze 
concessiehouder bovendien het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van de 
instantie die hem beheerst (arrest van 13/10/2005, Parking Brixen). 
 
Een nationale wettelijke regeling die de formulering van de (hiervoor) genoemde voorwaarden 
letterlijk overneemt, is in beginsel in overeenstemming met het gemeenschapsrecht, met dien 
verstande dat de uitlegging van die wettelijke regeling eveneens in overeenstemming moet zijn met 
de vereisten van het gemeenschapsrecht. (…) 
 
Indien het kapitaal van AMTAB Servizio (de concessiehouder, nvdr) tijdens de looptijd van de in 
het hoofdgeding aan de orde zijnde overeenkomst wordt opengesteld voor particuliere 
aandeelhouders, zou dit betekenen dat een concessie voor openbare diensten zonder oproep tot 
mededinging aan een gemengde vennootschap wordt gegund, hetgeen tegen de doelstellingen van 
het gemeenschapsrecht zou ingaan (zie in die zin arrest van 10/11/2005, Commissie/Oostenrijk). 
 
De deelneming, ook al is het slechts voor minder dan de helft, van een particuliere onderneming in 
het kapitaal van een vennootschap waarin ook de concessieverlenende overheidsinstantie 
deelneemt, sluit immers hoe dan ook uit dat deze instantie op een dergelijke vennootschap toezicht 
kan uitoefenen zoals op haar eigen diensten (zie in die zin arrest van 11/1/2005, Stadt Halle). 
 
Voor zover de concessiehoudende vennootschap een vennootschap is die, zelfs ten dele, 
openstaat voor privé-kapitaal, belet deze omstandigheid derhalve dat zij wordt beschouwd als een 
interne constructie die het territoriale lichaam dat haar beheerst gebruikt voor het beheer van een 
openbare dienst (zie in die zin arrest van 21/7/2005, Coname). 
 
De artikelen 43, 49 en 86 van het EG-Verdrag alsmede de beginselen van gelijke behandeling, 
non-discriminatie op grond van nationaliteit en transparantie, verzetten zich niet tegen een 
nationale regeling op grond waarvan een overheidslichaam een openbare dienst rechtstreeks kan 
gunnen aan een vennootschap waarvan het kapitaal volledig in zijn handen is, op voorwaarde dat 
het overheidslichaam op die vennootschap toezicht uitoefent zoals op zijn eigen diensten en die 
vennootschap het merendeel van haar werkzaamheden verricht ten behoeve van het lichaam dat 
haar beheerst. (…) 
 
 

� Bevestiging van de uitsluiting van toezicht zoals op de eigen diensten en bijgevolg van 
in-house in geval van private deelname in het kapitaal van de persoon waarin de 
betrokken overheid deelneemt (zie ook arresten Stadt Halle, Coname, 
Commissie/Oostenrijk, Jean Auroux, Commissie/Italië d.d. 8/4/08, Coditel, Sea en 
Acoset). 

 
� In voorliggend geval had de gemeente Bari besloten om 80 % van haar aandelen in het 

kapitaal van de concessiehouder (vennootschap op aandelen, belast met het openbaar 
vervoer) over te dragen, en daartoe een aanbestedingsprocedure in te leiden met het 
oog op de selectie van de particuliere meerderheidsaandeelhouder. 
Op de terechtzitting had de gemeente Bari betoogd dat zij van haar plan tot privatisering 
van AMTAB Servizio SpA had afgezien. 
Het Hof liet het antwoord op de vraag of de gemeente Bari al dan niet van plan is het 
kapitaal van de concessiehouder open te stellen voor particuliere aandeelhouders, over 
aan de bodemrechter. 
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� Het Hof lijkt met dit arrest dus te bevestigen dat de gunning, zonder oproep tot 
inschrijving, aan een (voor of na die gunning) gemengde onderneming niet door de 
beugel kan, zelfs wanneer voor de keuze van zulke particuliere aandeelhouder de 
mededinging heeft gespeeld of zal spelen (vgl. hoger, arrest Commissie/Oostenrijk; 
merk evenwel het onderscheid met geïnstutionaliseerde PPS op, zie verder, arrest 
Acoset). 
De vraag is of het Hof met dit arrest de theoretische openstelling voor particulier 
kapitaal heeft willen aanduiden als voldoende argument om te kunnen besluiten dat niet 
aan het toezichtscriterium is voldaan. Op het eerste zicht lijkt dit misschien inderdaad 
zo. Maar dan zou de verwijzing naar het arrest Coname niet volledig terecht zijn, 
aangezien het Hof in dat arrest vaststelt dat het gaat om “een vennootschap waarvan 
het kapitaal overwegend in handen van de overheid is”, en er bijgevolg effectief een 
particuliere deelname in het kapitaal voorhanden is (zie verder, arresten Carbotermo, 
Commissie/Italië d.d. 17/7/08 en Sea). 
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Arrest Carbotermo van 11 mei 2006 (C-340/04) 
 

� In casu bezit de aanbestedende dienst (de gemeente Busto Arsizio) 99,98 % van het 
kapitaal van een holdingvennootschap (AGESP Holding SpA), terwijl de overige 0,02 % 
in handen is van andere territoriale lichamen (zes andere gemeenten hebben elk één 
aandeel). Deze holding is ontstaan uit de omvorming van een speciale onderneming van 
de gemeente Busto Arsizio. 
Haar statuten bepalen o.a.: “De raad van bestuur beschikt over de ruimste 
bevoegdheden die nodig zijn om het gewone en het buitengewone beheer van de 
vennootschap te verzekeren en kan, met uitzondering van de handelingen die wettelijk 
of statutair formeel aan de algemene vergadering worden voorbehouden, alle 
handelingen stellen die hij ter uitvoering en verwezenlijking van het maatschappelijk 
doel noodzakelijk acht.” 
Daarnaast kunnen particuliere aandeelhouders onder twee voorwaarden in deze 
holdingvennootschap een belang nemen: de meerderheid van de aandelen moet in 
handen van de gemeente Busto Arsizio blijven, en geen enkele particuliere 
aandeelhouder mag meer dan 10 % van het maatschappelijk kapitaal bezitten. 

 
� De holding zelf heeft 100 % van het kapitaal van een door haar opgerichte 

aandelenvennootschap (AGESP SpA) in handen. 
Volgens de statuten van deze vennootschap heeft de raad van bestuur “onbeperkte 
bevoegdheden ter verzekering van het gewone en het buitengewone beheer van de 
vennootschap”. 
Daarnaast kunnen particuliere aandeelhouders inschrijven op haar kapitaal, maar buiten 
de holding mag geen enkele aandeelhouder meer dan één tiende van het kapitaal van 
deze vennootschap bezitten. 

 
� De gemeente Busto Arsizio beslist een opdracht voor de levering van brandstoffen, 

evenals voor het onderhoud en de aanpassing van de verwarmingsinstallaties van de 
gemeentelijke gebouwen aan de wettelijke en technische normen, rechtstreeks aan 
AGESP SpA te gunnen. 
Op haar beurt schrijft deze vennootschap voor de levering in kwestie een aanbesteding 
uit. 

 
 
Wat betreft het eerste criterium stelt het Hof: 
 
(…) Of de aanbestedende dienst toezicht uitoefent zoals op haar eigen diensten moet worden 
beoordeeld aan de hand van alle relevante wetsbepalingen en omstandigheden. Uit dit onderzoek 
moet blijken dat de vennootschap waaraan de opdracht wordt toegewezen onder een zodanig 
toezicht staat dat de aanbestedende dienst haar beslissingen kan beïnvloeden. Het moet gaan om 
een doorslaggevende invloed zowel op de strategische doelstellingen als op de belangrijke 
beslissingen van deze vennootschap (zie arrest van 13/10/2005, Parking Brixen). 
 
De omstandigheid dat de aanbestedende dienst alleen of tezamen met andere overheidsdiensten 
het volledige kapitaal van de vennootschap waaraan de opdracht wordt gegund in handen heeft, is 
niet beslissend, maar lijkt er toch op te wijzen dat zij op deze vennootschap toezicht uitoefent zoals 
op haar eigen diensten in de zin van het arrest Teckal. 
 
Blijkens de processtukken in de zaak verlenen de statuten van AGESP Holding en van AGESP de 
raad van bestuur van elk van deze vennootschappen de ruimste bevoegdheden ter verzekering van 
het gewone en het buitengewone beheer van de vennootschap. Deze statuten verlenen de 
gemeente geen bijzondere controlebevoegdheid of bijzonder stemrecht waarmee zij de 
handelingsvrijheid van deze raden van bestuur zou kunnen beperken. Haar toezicht op deze twee 
vennootschappen komt in wezen overeen met de marge waarover de meerderheid van 
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aandeelhouders krachtens het vennootschapsrecht beschikt, wat de mogelijkheid voor haar om de 
beslissingen van deze vennootschappen te beïnvloeden aanzienlijk beperkt. 
 
Verder oefent de gemeente Busto Arsizio haar eventuele invloed op de beslissingen van AGESP uit 
middels een holdingvennootschap. Een dergelijke tussenpersoon kan, naar gelang van de 
omstandigheden, tot een verzwakking leiden van het eventuele toezicht dat de aanbestedende 
dienst op een aandelenvennootschap uitoefent door het enkele feit van haar deelneming in het 
kapitaal daarvan. 
 
In dergelijke omstandigheden – behoudens toetsing hiervan door de bodemrechter in het 
hoofdgeding – oefent de aanbestedende dienst op de vennootschap waaraan de 
overheidsopdracht wordt toegewezen dus geen toezicht uit zoals op haar eigen diensten. (…) 
 
Richtlijn 93/36 verzet zich tegen de rechtstreekse gunning van een opdracht voor leveringen en 
voor diensten, waarbij de leveringen de hoogste waarde hebben, aan een aandelenvennootschap 
waarvan de raad van bestuur ruime beheersbevoegdheden heeft die hij zelfstandig kan uitoefenen, 
en waarvan het kapitaal thans volledig in handen is van een andere aandelenvennootschap (de 
holding, nvdr) waarvan de hoofdaandeelhouder tevens de aanbestedende dienst is. (…) 
 
Wat betreft het tweede criterium stelt het Hof: 
 
(…) Artikel 13 van richtlijn 93/38 kan niet worden toegepast om uit te maken of is voldaan aan de 
voorwaarde voor de niet-toepasselijkheid van richtlijn 93/36, te weten dat de onderneming waaraan 
een opdracht voor leveringen rechtstreeks is gegund, het merendeel van haar werkzaamheden 
verricht voor het overheidslichaam dat haar controleert. (…) 
 
De vereiste dat de betrokken persoon het merendeel van zijn werkzaamheden verricht voor het 
overheidslichaam dat hem controleert of de overheidslichamen die hem controleren, heeft 
inzonderheid tot doel te waarborgen dat richtlijn 93/36 van toepassing blijft ingeval een door een of 
meer overheidslichamen gecontroleerde onderneming op de markt werkzaam is en dus met andere 
ondernemingen kan concurreren. 
 
Een onderneming verliest immers niet noodzakelijk haar handelingsvrijheid vanwege het enkele feit 
dat het overheidslichaam dat haar controleert toezicht uitoefent op de beslissingen die haar 
aangaan, indien zij althans een belangrijk deel van haar economische activiteit voor andere 
marktdeelnemers kan uitoefenen. 
 
Daarnaast is dus nog vereist dat deze onderneming het merendeel van haar werkzaamheden 
uitsluitend voor dit lichaam verricht. Binnen deze grenzen lijkt het gerechtvaardigd dat de 
dwingende bepalingen van richtlijn 93/36, die bedoeld zijn ter bescherming van de mededinging, op 
deze onderneming niet van toepassing zijn, omdat er in dat geval toch geen mededinging meer is. 
 
Onder toepassing van deze beginselen kan de betrokken onderneming slechts worden geacht het 
merendeel van haar werkzaamheden te verrichten voor het lichaam dat haar controleert, in de zin 
van het arrest Teckal, wanneer de activiteit van deze onderneming zich hoofdzakelijk toespitst op 
dit lichaam en elke andere activiteit marginaal is. 
 
Om uit te maken of dit het geval is, dient de bevoegde rechter alle – zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve – omstandigheden van de zaak in de beschouwing te betrekken. 
 
Wat de vraag betreft of in deze context enkel rekening moet worden gehouden met de omzet uit 
voor het toezichthoudende overheidslichaam verrichte activiteiten dan wel met de omzet die is 
behaald op het grondgebied van dit lichaam, moet ervan worden uitgegaan dat de beslissende 
omzet die is welke de betrokken onderneming behaalt krachtens gunningsbesluiten van het 
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toezichthoudende lichaam, met inbegrip van de omzet die bij de uitvoering van dergelijke besluiten 
voortvloeit uit het verrichten van werkzaamheden voor gebruikers. 
 
De in aanmerking te nemen werkzaamheden van een onderneming waaraan een opdracht is 
gegund zijn immers alle werkzaamheden die zij verricht in het kader van een gunning door de 
aanbestedende dienst, ongeacht of de aanbestedende dienst zelf dan wel de gebruiker van die 
activiteiten profiteert. 
 
Het doet er niet toe wie de betrokken onderneming vergoedt – het overheidslichaam dat haar 
controleert of de derden-gebruikers van de diensten die worden verricht krachtens concessies die 
dit lichaam heeft verleend, of andere rechtsverhoudingen die het tot stand heeft gebracht. Irrelevant 
is eveneens op welk grondgebied deze diensten worden verricht. (…) 
 
Het Hof heeft gepreciseerd dat de betrokken rechtens onderscheiden persoon het merendeel van 
zijn werkzaamheden moet verrichten voor “het lichaam of de lichamen die hem beheersen” (zie 
arrest van 18/11/1999, Teckal). Het Hof heeft dus rekening gehouden met de mogelijkheid dat de 
bedoelde uitzondering niet alleen toepassing kan vinden wanneer één enkel lichaam een dergelijke 
rechtspersoon controleert, maar ook ingeval meerdere lichamen hem controleren. 
 
Indien meerdere lichamen een onderneming controleren, kan aan de voorwaarde betreffende het 
merendeel van haar activiteiten worden voldaan wanneer deze onderneming het merendeel van 
haar werkzaamheden verricht, niet noodzakelijk voor het ene of het andere van de bedoelde 
lichamen, maar voor al deze lichamen in hun geheel beschouwd. 
 
In het geval dat een onderneming door meerdere lichamen wordt gecontroleerd, dient dus rekening 
te worden gehouden met de activiteit die zij verricht voor al deze lichamen tezamen. (…) 
 
 

� Het Hof acht de theoretische openstelling voor particulier aandeelhouderschap van het 
kapitaal van de vennootschappen in kwestie dus niet doorslaggevend. Zij gaat 
integendeel voort op de voorliggende effectieve situatie, nl. dat het kapitaal volledig in 
publieke handen is (zie de 2de alinea van de hierboven geciteerde passus). 
Vergelijk in dit verband het arrest Parking Brixen: daar is “de verplichte openstelling, op 
korte termijn, van de vennootschap voor ander kapitaal” een (van de vijf) in overweging 
genomen aanwijzing(en) om te besluiten dat er in dat specifiek geval geen sprake kan 
zijn van toezicht zoals op de eigen diensten, maar dus op zich eveneens niet 
doorslaggevend (hetgeen ook logisch lijkt: zelfs een statutaire verplichting tot 
openstelling van kapitaal voor particulier aandeelhouderschap is geen garantie dat er  
– al dan niet binnen het voorziene tijdsbestek – effectief aandelen zullen kunnen worden 
verkocht en overgedragen, zie in die zin de conclusie van de advocaat-generaal in de 
zaak Parking Brixen). 
Vergelijk ook de arresten Stadt Halle, Coname en Commissie/Oostenrijk: in die zaken 
neemt het Hof het feit dat het kapitaal effectief gedeeltelijk in private handen is in 
rekening. 
Er lijkt dus te kunnen worden besloten dat de potentiële overdracht van aandelen aan 
een particulier op zich niet voldoende is om te oordelen dat niet aan het 
toezichtscriterium is voldaan. Dergelijk oordeel zou mogelijk anders kunnen zijn indien 
zulke overdracht met zekerheid voorzienbaar is, d.w.z. indien zulke overdracht op 
handen is (zie in die zin de conclusie van de advocaat-generaal in de zaak Parking Brixen 
en in onderhavige zaak; vgl. ook hoger, arresten Commissie/Oostenrijk en ANAV). 
Deze analyse wordt uitdrukkelijk bevestigd in de arresten Commissie/Italië d.d. 17/7/08 
en Sea (zie verder). 

 
� Het Hof lijkt in casu voornamelijk te vallen over het gegeven dat de gemeente geen 

bijzonder stemrecht of bijzondere controlebevoegdheid heeft t.a.v. het gewone en 
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buitengewone beheer van de vennootschappen door hun respectievelijke raad van 
bestuur, wanneer die laatste hiervoor over de ‘ruimste’ bevoegdheden beschikt. 
Enkel het toezicht waarover een meerderheidsaandeelhouder krachtens het 
vennootschapsrecht – althans i.g.v. een naamloze vennootschap naar Italiaans recht – 
beschikt, lijkt onvoldoende voor een toezicht “zoals op de eigen diensten” (vgl. verder, 
arresten Coditel en Sea). 

 
� Inzake de (mogelijk) in overweging te nemen elementen bij de beoordeling van het 

toezichtscriterium, voegt het Hof, in vergelijking met het arrest Parking Brixen, het 
element ‘tussenpersoon’ (en de daaruit eventueel af te leiden verzwakking van het 
toezicht) toe. 
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Arrest Jean Auroux van 18 januari 2007 (C-220/05) 
 
(…) Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een 
aanbestedende dienst voor de sluiting van een overeenkomst als die in het hoofdgeding (voor het 
ontwerp en de verwezenlijking van een recreatiepark, nvdr) is vrijgesteld van de verplichting om 
de in richtlijn 93/37 vastgestelde procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de 
uitvoering van werken toe te passen, op grond dat deze overeenkomst naar nationaal recht enkel 
kan worden aangegaan met bepaalde rechtspersonen die zelf aanbestedende diensten zijn en op 
hun beurt deze procedures moeten toepassen voor het plaatsen van eventuele verdere opdrachten. 
(…) 
 
Het is juist dat overeenkomstig de rechtspraak van het Hof een oproep tot inschrijving niet verplicht 
is voor overeenkomsten die worden aangegaan tussen een territoriaal lichaam en een persoon die 
daar rechtens van onderscheiden is, wanneer het territoriale lichaam op de betrokken persoon 
toezicht uitoefent zoals op zijn eigen diensten en deze persoon tegelijkertijd het merendeel van zijn 
werkzaamheden verricht ten behoeve van het lichaam dat hem controleert of de lichamen die hem 
controleren (zie arrest Teckal d.d. 18/11/1999 en Commissie/Spanje d.d. 13/1/2005). 
 
Nu SEDL een gemengde vennootschap is waarvan het kapitaal gedeeltelijk uit particuliere 
middelen bestaat, kan de gemeente Roanne evenwel niet worden geacht op deze vennootschap 
toezicht uit te oefenen zoals op haar eigen diensten. Het Hof heeft namelijk geoordeeld dat de 
plaatsing van privé-kapitaal in een onderneming beantwoordt aan specifieke overwegingen verband 
houdend met particuliere belangen en andere doelstellingen nastreeft dan die van een 
overheidsorgaan (zie arrest Stadt Halle d.d. 11/1/2005). De redenering die het Hof in voormeld 
arrest Stadt Halle heeft gevolgd ten aanzien van overheidsopdrachten voor dienstverlening, geldt 
ook voor overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken. (…) 
 
 

� Bevestiging van de uitsluiting van toezicht zoals op de eigen diensten en bijgevolg van 
in-house in geval van private deelname in het kapitaal van de persoon waarin de 
betrokken overheid deelneemt (zie ook arresten Stadt Halle, Coname, 
Commissie/Oostenrijk, ANAV, Commissie/Italië d.d. 8/4/08, Coditel, Sea en Acoset). 
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Arrest Asemfo van 19 april 2007 (C-295/05) 
 
(…) Volgens de definities van artikel 1, sub a, van de richtlijnen 92/50, 93/36 en 93/37 
vooronderstelt een overheidsopdracht voor dienstverlening, leveringen of de uitvoering van werken 
het bestaan van een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel tussen enerzijds een 
dienstverlener, leverancier of ondernemer en anderzijds een aanbestedende dienst in de zin van 
artikel 1, sub b, van voornoemde richtlijnen. 
 
In casu dient om te beginnen te worden vastgesteld dat volgens (de kwestieuze Spaanse 
wetgeving) Tragsa een overheidsvennootschap is en dat ook de autonome regio’s in haar 
maatschappelijk kapitaal kunnen deelnemen. (De kwestieuze Spaanse wetgeving) preciseert dat 
Tragsa een instrumenteel middel en een technische dienst is van de centrale overheid en van de 
overheden van elk van de betrokken autonome regio’s. 
 
Voorts is Tragsa blijkens (de kwestieuze Spaanse wetgeving) verplicht om de opdrachten uit te 
voeren die haar door de centrale overheid, de autonome regio’s en de daarvan afhankelijke 
overheidsorganen worden toegewezen op de gebieden die verband houden met haar 
maatschappelijk doel, en beschikt zij niet over de mogelijkheid om vrijelijk het tarief voor haar 
activiteiten vast te stellen. 
 
Ten slotte bepaalt (de kwestieuze Spaanse wetgeving) dat de betrekkingen van Tragsa met deze 
overheidsinstanties niet van contractuele aard zijn, maar dat in alle opzichten sprake is van een 
interne, afhankelijke en ondergeschikte relatie, voor zover Tragsa een instrumenteel middel en een 
technische dienst van deze instanties vormt. (…) 
 
Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het Hof in het arrest Spanje/Commissie (d.d. 8/5/2003) – in 
een andere context dan die van het hoofdgeding – heeft geoordeeld dat Tragsa als instrumenteel 
middel en technische dienst van het Spaanse bestuur gehouden is, zelf of via haar 
dochterondernemingen, uitsluitend de werkzaamheden uit te voeren die de centrale overheid, de 
autonome regio’s en de daarvan afhankelijke overheidsorganen haar toewijzen. 
 
Indien Tragsa geen enkele vrijheid zou hebben om een door de bevoegde instanties verstrekte 
opdracht al dan niet uit te voeren of om het op haar diensten toe te passen tarief te bepalen, 
hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan, zou niet zijn voldaan aan de voorwaarde voor 
toepassing van de betrokken richtlijnen dat er sprake is van een overeenkomst. 
 
Hoe dan ook is het vaste rechtspraak van het Hof dat een oproep tot inschrijving volgens de 
richtlijnen betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten niet verplicht is, zelfs niet indien de 
medecontractant een lichaam is dat rechtens van de aanbestedende overheid is onderscheiden, 
indien aan twee voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats dient het overheidsorgaan dat een 
aanbestedende dienst is, op het betrokken onderscheiden lichaam toezicht uit te oefenen zoals op 
zijn eigen diensten en in de tweede plaats dient dit lichaam het merendeel van zijn werkzaamheden 
te verrichten ten behoeve van de overheidsinstantie of overheidsinstanties die dit lichaam 
controleren (zie arresten Teckal d.d. 18/11/1999, Stadt Halle d.d. 11/1/2005, Commissie/Spanje 
d.d. 13/1/2005, Commissie/Oostenrijk d.d. 10/11/2005, en Carbotermo d.d. 11/5/2006). 
 
Derhalve dient te worden onderzocht of ten aanzien van Tragsa is voldaan aan de twee (hiervoor) 
genoemde, door de rechtspraak gestelde voorwaarden. 
 
Wat de eerste voorwaarde – inzake het toezicht door het overheidsorgaan – betreft, volgt uit de 
rechtspraak van het Hof dat de omstandigheid dat de aanbestedende dienst alleen of tezamen met 
andere overheidsdiensten het volledige kapitaal van de vennootschap waaraan de opdracht wordt 
gegund in handen heeft, er in beginsel op lijkt te wijzen dat zij op deze vennootschap toezicht 
uitoefent zoals op haar eigen diensten (zie arrest Carbotermo). 
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Uit het dossier in het hoofdgeding kan, behoudens verificatie door de verwijzende rechter, worden 
afgeleid dat de Spaanse Staat zowel rechtstreeks als via een holdingvennootschap en een 
garantiefonds 99 % van het maatschappelijk kapitaal van Tragsa in handen heeft en dat vier 
autonome regio’s, die elk één aandeel bezitten, 1 % van voornoemd kapitaal in handen hebben. 
 
In dit verband kan de stelling dat aan de genoemde voorwaarde enkel wordt voldaan voor 
opdrachten die werden verleend door de Spaanse Staat, met uitsluiting van die welke worden 
verleend door de autonome regio’s, ten aanzien waarvan Tragsa als een derde zou moeten worden 
aangemerkt, niet worden aanvaard. 
 
Volgens (de kwestieuze Spaanse wetgeving) lijkt Tragsa namelijk verplicht te zijn om de 
opdrachten uit te voeren die haar worden toegewezen door de overheidsorganen, met inbegrip van 
de autonome regio’s. Uit deze nationale regeling lijkt eveneens voort te vloeien dat Tragsa in het 
kader van de werkzaamheden die zij als instrumenteel middel en technische dienst ten behoeve 
van deze regio’s verricht, evenmin als in haar verhouding tot de Spaanse Staat, beschikt over de 
mogelijkheid om vrijelijk het tarief voor haar activiteiten vast te stellen, en dat haar betrekkingen met 
deze regio’s niet van contractuele aard zijn. 
 
Derhalve kan Tragsa kennelijk niet worden aangemerkt als derde ten opzichte van de autonome 
regio’s die een deel van haar kapitaal in handen hebben. 
 
Wat de tweede voorwaarde betreft, dat het merendeel van de activiteiten van Tragsa wordt verricht 
ten behoeve van de overheidsinstantie of overheidsinstanties die deze vennootschap bezitten, volgt 
uit de rechtspraak dat in het geval dat meerdere lichamen een onderneming in handen hebben, aan 
deze voorwaarde voldaan kan zijn wanneer deze onderneming het merendeel van haar 
werkzaamheden verricht voor al deze lichamen in hun geheel beschouwd; zij hoeft deze niet 
noodzakelijkerwijs voor het ene of het andere van de bedoelde lichamen te verrichten (zie arrest 
Carbotermo). 
 
Blijkens de stukken in het hoofdgeding verricht Tragsa gemiddeld meer dan 55 % van haar 
werkzaamheden ten behoeve van de autonome regio’s en bijna 35 % van haar werkzaamheden ten 
behoeve van de Staat. Hieruit volgt dat deze onderneming het merendeel van haar 
werkzaamheden verricht voor de lichamen of overheidsorganen die haar controleren. 
 
In deze omstandigheden moet, behoudens verificatie door de verwijzende rechter, worden 
geoordeeld dat in casu is voldaan aan de twee voorwaarden die door de in het onderhavige arrest 
aangehaalde rechtspraak worden gesteld. 
 
Richtlijnen 92/50, 93/36 en 93/37 verzetten zich niet tegen een regeling als die welke geldt voor 
Tragsa, op grond waarvan deze als openbare onderneming, in haar hoedanigheid van 
instrumenteel middel en technische dienst van verscheidene overheidsinstanties, werkzaamheden 
kan uitvoeren zonder aan de bij voornoemde richtlijnen voorziene regeling te worden onderworpen, 
mits de betrokken overheidsinstanties op deze onderneming toezicht uitoefenen zoals op hun eigen 
diensten en deze onderneming het merendeel van haar werkzaamheden verricht ten behoeve van 
deze instanties. (…) 
 
 

� Het is slechts de tweede keer dat het Hof oordeelt dat – onder voorbehoud van 
verificatie van de feiten door de verwijzende rechter – aan de twee in-house 
voorwaarden is voldaan, en wel t.a.v. dezelfde entiteit, nl. ‘Tragsa’ (zie hoger, arrest 
Spanje/Commissie). 

 
� Het Hof lijkt in dit arrest evenwel in eerste instantie de toepasselijkheid van de 

overheidsopdrachtenrichtlijnen te onderzoeken buiten de in-house uitzondering om. 
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Het Hof gaat vooreerst na of er in casu tussen de opdrachtgever(s) en de opdrachtnemer 
een contractuele dan wel een eerder reglementaire verhouding voorhanden is. Het Hof 
oordeelt dat wanneer Tragsa geen enkele vrijheid zou hebben om opdrachten vanwege 
de bevoegde instanties uit te voeren en het tarief voor deze prestaties te bepalen, er 
geen sprake zou zijn van een overeenkomst en dat de richtlijnen bijgevolg niet 
toepasselijk zouden zijn. 

 
� Slechts in tweede instantie lijkt het Hof na te gaan of de betrekkingen tussen de 

Spaanse Staat en de autonome regio’s enerzijds en Tragsa anderzijds voldoen aan de 
in-house uitzonderingsvoorwaarden. 
De advocaat-generaal concludeerde dat het contractuele element tussen het 
opdrachtgevende lichaam (de Spaanse Staat en de regio’s) en de opdrachtnemende 
rechtspersoon (Tragsa) inderdaad volledig ontbreekt, maar dat de regio’s (i.t.t. de 
Spaanse Staat) op Tragsa geen toezicht uitoefenen zoals op hun eigen diensten. Dit 
laatste omwille van het gegeven dat het publiekrechtelijk statuut van Tragsa geheel of 
nagenoeg geheel door de Spaanse Staat wordt bepaald, en de regio’s geen (in nationale 
wetgeving omschreven) controlerende bevoegdheden over Tragsa zouden kunnen 
uitoefenen, noch dergelijke bevoegdheden aan hun (symbolisch) aandeelhouderschap 
zouden kunnen ontlenen. 
Het Hof heeft de advocaat-generaal slechts gedeeltelijk gevolgd, in die zin dat het 
oordeelt dat de vier autonome regio’s die een (zelfs miniem) aandeel van het kapitaal in 
handen hebben aan het toezichtscriterium voldoen, terwijl dat voor de overige autonome 
regio’s – die volgens de kwestieuze Spaanse wetgeving zonder aandeelhouder te zijn 
evenzeer een beroep kunnen doen op Tragsa als “instrumenteel middel en technische 
dienst van het bestuur” – niet het geval lijkt. 

 
� Het Hof lijkt in dit arrest een – in vergelijking met de arresten Parking Brixen en 

Carbotermo (zie ook verder, arresten Coditel en Sea) – andere benadering van het 
onderzoek m.b.t. het toezichtscriterium te hanteren (vgl. ook volgend pijltje). 
Het Hof analyseert in casu de mate van zelfstandigheid van de opdrachtnemer niet 
a.d.h.v. de concrete controlebevoegdheden van de opdrachtgever(s) t.a.v. de 
opdrachtnemer, maar a.d.h.v. de (ruimere) aard van de betrekkingen tussen de 
opdrachtgever(s) en de opdrachtnemer (vgl. ook de conclusie van de advocaat-generaal 
in de zaken BFI Holding, RI.SAN, Teckal, ARGE Gewässerschutz, Parking Brixen, 
Carbotermo en Coditel). Wanneer uit die analyse blijkt dat de opdrachtnemer kennelijk 
niet als een derde t.o.v. zijn opdrachtgever(s) kan worden aangemerkt, lijkt dat tot het 
besluit te leiden dat er sprake is van een toezicht zoals op de eigen diensten. 
Het Hof heeft in dit arrest de interne besluitvormingsstructuren en de 
meerderheidsverhouding (m.a.w. het hiërarchisch toezicht van de opdrachtgevers t.a.v. 
de opdrachtnemer) alleszins niet nader besproken. 

 
� De analyse van de aard van de betrekkingen tussen opdrachtgever(s) en opdrachtnemer 

lijkt dus zowel van belang om uit te maken of er al dan niet een overeenkomst 
voorhanden is, als om te beoordelen of er ja dan neen sprake is van een overeenkomst 
tussen een (of meer) opdrachtgever(s) en een ‘derde’-opdrachtnemer (en bijgevolg om 
na te gaan of aan het toezichtscriterium van de in-house uitzondering is voldaan). 
Opmerkelijk is dat de twee elementen die het Hof in dit arrest opsomt om te kunnen 
besluiten tot het ontbreken van een contractuele verhouding tussen opdrachtgever(s) en 
opdrachtnemer (nl. het gebrek aan vrijheid tot weigering van de opdracht en tot 
vaststelling van het tarief), dezelfde (twee) elementen lijken te zijn om te oordelen dat 
de opdrachtnemer geen ‘derde’ is t.a.v. de opdrachtgever(s). 
Het Hof lijkt m.a.w. in casu de toepasselijkheid van de in-house uitzondering (slechts) 
‘ten overvloede’ te hebben onderzocht. 
Dit zou ook kunnen betekenen dat het Hof impliciet de mogelijkheid heeft willen opperen 
dat bepaalde elementen niet het besluit kunnen rechtvaardigen dat er geen contractuele 
relatie voorhanden is, maar dat dezelfde gegevens wel kunnen volstaan om te oordelen 
dat aan het toezichtscriterium is voldaan. 
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Arrest Asociación Profesional van 18 december 2007 (C-220/06) 
 
(…) De verwijzende rechter wenst in wezen te vernemen of het gemeenschapsrecht aldus moet 
worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een regeling van een lidstaat op grond waarvan 
overheidsinstanties, buiten de regels inzake overheidsopdrachten om, de verrichting van zowel 
voorbehouden als niet voorbehouden postdiensten mogen toevertrouwen aan een openbare 
naamloze vennootschap waarvan het kapitaal volledig in overheidshanden is en die in die lidstaat 
de leverancier van de universele postdienst is. (…) 
 
Volgens de bewoordingen van artikel 1, sub a, van richtlijn 92/50 veronderstelt een 
overheidsopdracht voor dienstverlening het bestaan van een schriftelijke overeenkomst onder 
bezwarende titel die wordt gesloten tussen een dienstverlener en een aanbestedende dienst in de 
zin van dat artikel 1, sub b. 
 
Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in zijn conclusie, moet worden erkend dat het 
Ministerio een aanbestedende dienst is en Correos een dienstverlener in de zin van de in het vorige 
punt genoemde bepalingen. Daarnaast staat vast dat de samenwerkingsovereenkomst schriftelijk 
en onder bezwarende titel is gesloten. (…) 
 
Aangenomen dat (de financiële, nvdr) drempel (voor de toepasselijkheid van richtlijn 92/50, 
nvdr) is bereikt, rijst vervolgens de vraag of de samenwerkingsovereenkomst wel een 
overeenkomst in de zin van artikel 1, sub a, van richtlijn 92/50 is. De Spaanse regering is immers 
van mening dat het hier niet gaat om een overeenkomst die vrijelijk tot stand komt, nu Correos de 
sluiting van een dergelijke overeenkomst niet kan weigeren, maar verplicht is die te aanvaarden. 
 
In dit verband moet eraan worden herinnerd dat de definitie van een overheidsopdracht voor 
dienstverlening door het gemeenschapsrecht wordt beheerst, zodat de kwalificatie van de 
samenwerkingsovereenkomst naar Spaans recht irrelevant is voor de beoordeling of deze binnen 
de werkingssfeer van richtlijn 92/50 valt (zie in die zin arresten van 20 oktober 2005, 
Commissie/Frankrijk, C-264/03; en 18 juli 2007, Commissie/Italië, C-382/05). 
 
Het is juist dat het Hof in zijn arrest van 19 april 2007, Asemfo, heeft geoordeeld dat aan de voor 
toepasselijkheid van de richtlijnen inzake de plaatsing van overheidsopdrachten te vervullen 
voorwaarde dat er sprake was van een overeenkomst, niet was voldaan indien de 
overheidsonderneming in de zaak die tot genoemd arrest heeft geleid, geen enkele vrijheid had om 
een door de bevoegde instanties verstrekte opdracht al dan niet uit te voeren of om het op haar 
diensten toe te passen tarief te bepalen, hetgeen de verwijzende rechter diende na te gaan. 
 
Deze redenering dient evenwel in haar specifieke context te worden gelezen. Zij volgt immers op de 
vaststelling dat bedoelde overheidsonderneming naar Spaans recht een instrumenteel middel en 
een technische dienst van het algemene bestuur van de staat en van dat van elk van de betrokken 
autonome regio’s is, nadat het Hof reeds in een andere context dan de zaak die heeft geleid tot het 
reeds aangehaalde arrest Asemfo had geoordeeld dat de betrokken onderneming, als 
instrumenteel middel en technische dienst van het Spaanse bestuur, gehouden was uitsluitend de 
werkzaamheden uit te voeren die het centrale bestuur, de autonome regio’s en de daarvan 
afhankelijke overheidsorganen haar toewezen (zie arrest Asemfo). 
 
Correos heeft als leverancier van de universele postdienst een geheel andere taak, die met name 
impliceert dat haar klantenbestand bestaat uit elke persoon die op de universele postdienst een 
beroep wil doen. Het enkele feit dat deze onderneming geen enkele vrijheid toekomt, noch ten 
aanzien van de uitvoering van een door het Ministerio geplaatste bestelling noch wat het op haar 
verrichtingen toe te passen tarief betreft, heeft nog niet automatisch tot gevolg dat er tussen beide 
entiteiten geen overeenkomst zou zijn gesloten. 
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Een dergelijke situatie verschilt immers niet noodzakelijkerwijs van die waarin een particuliere klant 
een beroep wenst te doen op de tot de universele postdienst behorende diensten van Correos, nu 
uit de taak van een leverancier van die dienst ipso facto volgt dat hij in een dergelijk geval ook 
verplicht is de gevraagde dienst te leveren en zulks, in voorkomend geval, tegen vaste of in elk 
geval transparante en niet discriminerende tarieven. Er bestaat geen twijfel over dat een dergelijke 
betrekking als contractueel moet worden gekwalificeerd. Enkel ingeval de tussen Correos en het 
Ministerio gesloten overeenkomst in werkelijkheid een eenzijdige bestuurshandeling zou zijn 
waarbij alleen ten laste van Correos verplichtingen worden opgelegd, dus een handeling die 
aanzienlijk zou afwijken van de normale voorwaarden van het commerciële aanbod van deze 
onderneming, hetgeen de verwijzende rechter moet nagaan, zou moeten worden geconcludeerd 
dat een overeenkomst ontbreekt en bijgevolg dat richtlijn 92/50 geen toepassing kan vinden. 
 
In het kader van die verificatie zal de verwijzende rechter met name moeten onderzoeken of 
Correos de mogelijkheid heeft om met het Ministerio te onderhandelen over de concrete inhoud van 
de te leveren prestaties en de daarop toepasselijke tarieven en of deze onderneming, wat de niet 
voorbehouden diensten betreft, zich van de uit de samenwerkingsovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen kan bevrijden, op voorwaarde dat de hierin voorziene opzegtermijn worden 
nageleefd. 
 
De overige argumenten die de Spaanse regering heeft ingeroepen om aan te tonen dat een 
samenwerkingsovereenkomst zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, ontsnapt aan de 
regels inzake overheidsopdrachten, moeten eveneens worden verworpen. 
 
De Spaanse regering betoogt meer bepaald dat de samenwerkingsovereenkomst hoe dan ook niet 
aan de regels inzake overheidsopdrachten kan worden onderworpen, aangezien aan de in de 
rechtspraak van het Hof ontwikkelde in-house criteria is voldaan. 
 
Het is vaste rechtspraak van het Hof in dit verband dat een oproep tot inschrijving overeenkomstig 
de richtlijnen betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten niet verplicht is, zelfs niet indien de 
medecontractant een lichaam is dat rechtens gescheiden is van de aanbestedende dienst, indien 
aan twee voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats dient het overheidsorgaan, dat een 
aanbestedende dienst is, op het betrokken onderscheiden lichaam hetzelfde toezicht uit te oefenen 
als op zijn eigen diensten en in de tweede plaats dient dit lichaam het merendeel van zijn 
werkzaamheden te verrichten met de overheidsinstantie of overheidsinstanties waarvan dit lichaam 
in handen is (zie arresten Teckal d.d. 18/11/1999, Stadt Halle d.d. 11/1/2005, Carbotermo d.d. 
11/5/2006, en Asemfo d.d. 19/4/2007). 
 
Zonder dat nader hoeft te worden onderzocht of aan de eerste van de twee in het vorige punt 
genoemde voorwaarden is voldaan, volstaat het vast te stellen dat in het hoofdgeding de tweede 
voorwaarde niet is vervuld. Het staat immers vast dat Correos, als leverancier van de universele 
postdienst in Spanje, het merendeel van haar werkzaamheden niet met het Ministerio of met het 
openbaar bestuur in het algemeen verricht, maar dat deze onderneming postdiensten levert voor 
een onbepaald aantal klanten van bedoelde postdienst. (…) 
 
 

� Het Hof bekijkt in dit arrest, zoals in het arrest Asemfo (zie hoger), vooreerst de aard 
van de verhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, m.h.o. het antwoord 
op de vraag of er al dan niet sprake is van het afsluiten van een overeenkomst tussen 
beiden, zijnde een noodzakelijke voorwaarde voor de toepasselijkheid van de 
overheidsopdrachtenrichtlijnen. 
Het Hof wijst weliswaar op de specifieke context waarin de redenering van het arrest 
Asemfo moet worden gelezen, en stelt bovendien dat het gegeven dat de opdrachtnemer 
geen enkele vrijheid heeft m.b.t. de uitvoering van de opdracht en de bepaling van het 
tarief, niet automatisch leidt tot het besluit dat er geen overeenkomst voorhanden is. 
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Maar het Hof stelt eveneens dat de richtlijn niet toepasselijk is indien de overeenkomst 
in werkelijkheid een eenzijdige bestuurshandeling zou zijn waarbij alleen ten laste van 
de opdrachtnemer verplichtingen worden opgelegd (m.a.w. een handeling die aanzienlijk 
zou afwijken van de normale voorwaarden van het handelsverkeer). Vanuit dit oogpunt 
legt het Hof aan de bodemrechter op volgende elementen te onderzoeken: de eventuele 
mogelijkheid voor de opdrachtnemer om te onderhandelen met de opdrachtgever over 
de concrete inhoud van de te leveren prestaties en de daarop toepasselijke tarieven, en 
de eventuele mogelijkheid voor de opdrachtnemer om de overeenkomst op te zeggen. 

 
� Het Hof meende echter niet te moeten nagaan of aan het toezichtscriterium van de  

in-house uitzondering is voldaan, omdat de tweede voorwaarde niet is vervuld. 
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Arrest Commissie/Italië van 8 april 2008 (C-337/05) 
 
(…) Het is vaste rechtspraak van het Hof dat een oproep tot inschrijving (voor de aankoop van 
helikopters, nvdr) overeenkomstig de richtlijnen betreffende de plaatsing van 
overheidsopdrachten (in casu richtlijn 93/36, nvdr) niet verplicht is, zelfs niet indien de 
medecontractant een lichaam is dat rechtens gescheiden is van de aanbestedende dienst, indien 
aan twee voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats dient het overheidsorgaan, dat een 
aanbestedende dienst is, op het betrokken onderscheiden lichaam hetzelfde toezicht uit te oefenen 
als op zijn eigen diensten en in de tweede plaats dient dit lichaam het merendeel van zijn 
werkzaamheden te verrichten met de overheidsinstantie of overheidsinstanties waarvan dit lichaam 
in handen is (zie arresten Teckal d.d. 18/11/1999, Stadt Halle d.d. 11/1/2005, Commissie/Spanje 
d.d. 13/1/2005, Commissie/Oostenrijk d.d. 10/11/2005, Carbotermo d.d. 11/5/2006, en Asemfo d.d. 
19/4/2007). 
 
Derhalve moet worden onderzocht of wat Agusta betreft is voldaan aan de twee vereisten die zijn 
geformuleerd in de in het voorgaande punt genoemde rechtspraak. 
 
Aangaande de eerste voorwaarde, inzake het toezicht van het overheidsorgaan, zij eraan herinnerd 
dat de deelneming, ook al is het slechts voor minder dan de helft, van een particuliere onderneming 
in het kapitaal van een vennootschap waarin ook de betrokken aanbestedende dienst deelneemt, 
hoe dan ook uitsluit dat die aanbestedende dienst op die vennootschap hetzelfde toezicht kan 
uitoefenen als op zijn eigen diensten (zie arrest Stadt Halle). 
 
Zoals blijkt uit de als bijlage aan het verweerschrift gehechte studie over de deelnemingen van de 
Italiaanse Staat in EFIM (Ente Partecipazioni e Finanziamento Industrie Manifatturiere), 
Finmeccanica en Agusta, is laatstgenoemde, sinds haar oprichting een privaatrechtelijke 
vennootschap, vanaf 1974 altijd een gemengde vennootschap geweest, dat wil zeggen een 
vennootschap in het kapitaal waarvan deels door de Staat en deels door particuliere 
aandeelhouders wordt deelgenomen. 
 
Aangezien Agusta een vennootschap is waarin deels kan worden deelgenomen door particulier 
kapitaal (…), is het uitgesloten dat de Italiaanse Staat op deze vennootschap hetzelfde toezicht kan 
uitoefenen als op zijn eigen diensten. 
 
In dergelijke omstandigheden moet het argument van de Italiaanse Republiek inzake het bestaan 
van een in-house betrekking tussen deze vennootschap en de Italiaanse Staat worden afgewezen, 
zonder dat behoeft te worden onderzocht of Agusta het merendeel van haar werkzaamheden 
verricht met het overheidsorgaan dat de opdracht plaatst. (…) 
 
 

� Bevestiging van de uitsluiting van toezicht zoals op de eigen diensten en bijgevolg van 
in-house in geval van private deelname in het kapitaal van de persoon waarin de 
betrokken overheid deelneemt (zie ook arresten Stadt Halle, Coname, 
Commissie/Oostenrijk, ANAV, Jean Auroux, Coditel, Sea en Acoset). 

 
� Op het eerste zicht lijkt de voorlaatste alinea van bovenstaand citaat uit het arrest (“kan 

worden deelgenomen door particulier kapitaal”) de theoretische openstelling voor 
particulier kapitaal aan te duiden als element om te moeten besluiten dat niet aan het 
toezichtscriterium is voldaan (vgl. arrest ANAV). Dergelijke interpretatie zou evenwel 
niet stroken met de voorliggende feiten (d.i. effectieve particuliere deelname in het 
kapitaal) en met de zienswijze van het Hof in de arresten Parking Brixen, Carbotermo, 
Commissie/Italië d.d. 17/7/08 en Sea. 
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Arrest Commissie/Italië van 17 juli 2008 (C-371/05) 
 
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater 
que, la commune de Mantoue (Italie) ayant attribué, directement et sans publication d’un avis de 
marché spécifique au Journal officiel des Communautés européennes, la gestion, la maintenance 
et le développement de ses services informatiques à ASI Spa, la République italienne a manqué 
aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, 
portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (…). 
 
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’appel à la 
concurrence, conformément aux directives relatives à la passation des marchés publics, n’est pas 
obligatoire, même si le cocontractant est une entité juridiquement distincte du pouvoir adjudicateur, 
lorsque deux conditions sont remplies. D’une part, l’autorité publique, qui est un pouvoir 
adjudicateur, doit exercer sur l’entité distincte en question un contrôle analogue à celui qu’elle 
exerce sur ses propres services et, d’autre part, cette entité doit réaliser l’essentiel de son activité 
avec la ou les collectivités publiques qui la détiennent (voir, notamment, arrêts Teckal d.d. 
18/11/99, ainsi que du Commission/Italie d.d. 8/4/08). 
 
Dès lors, il convient d’examiner si les deux conditions exigées par la jurisprudence mentionnée au 
point précédent sont remplies à l’égard d’ASI. 
 
S’agissant de la première condition, relative au contrôle de l’autorité publique, il ressort de la 
jurisprudence de la Cour qu’il convient de tenir compte non seulement de l’ensemble des 
dispositions législatives, mais également des circonstances pertinentes du cas d’espèce. Il doit 
résulter de cet examen que la société adjudicataire est soumise à un contrôle permettant au 
pouvoir adjudicateur d’influencer les décisions de cette société. Il doit s’agir d’une possibilité 
d’influence déterminante tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de 
ladite société (voir arrêts Parking Brixen d.d. 13/10/05, ainsi que Carbotermo d.d. 11/5/06). 
 
La République italienne a fait valoir, sans être contredite sur ce point par la Commission, que la 
commune de Mantoue avait la faculté, en raison de son statut d’actionnaire majoritaire d’ASI, de 
nommer les membres des organes de direction et d’orienter l’activité de cette société. Elle a 
également indiqué que, en application de la convention, le conseil municipal de ladite commune 
fixait, par des délibérations, les frais de fonctionnement de ladite société et que la commune de 
Mantoue s’était réservée la possibilité de procéder à certaines vérifications, d’une part, par la 
désignation d’un fonctionnaire communal chargé de collaborer à l’action d’ASI, de stimuler et de 
contrôler cette action et, d’autre part, par le contrôle de la comptabilité de ladite société afin de 
s’assurer de l’application des règles d’exactitude comptable et des normes de garantie prévues par 
ladite convention. 
 
Il en résulte que ladite commune avait la faculté d’influencer de manière déterminante tant les 
objectifs stratégiques que les décisions importantes d’ASI par la désignation des membres des 
organes de direction de cette société et d’un fonctionnaire communal chargé d’orienter et de 
contrôler l’action de celle-ci. Ladite faculté suffit à caractériser l’existence d’un pouvoir de contrôle 
structurel et fonctionnel de la commune de Mantoue sur ladite société analogue à celui qu’elle 
exerce sur ses propres services, de sorte que la première condition posée par la Cour au point 50 
de l’arrêt Teckal, précité, est remplie. 
 
La Commission fait cependant valoir que ladite condition ne pouvait être remplie dès lors que, 
premièrement, au moment de la conclusion de la convention, deux organismes de droit privé, à 
savoir TEA Spa et APAM Spa, détenaient des participations dans le capital d’ASI et que, 
deuxièmement, à supposer même que cette dernière soit une société à capital entièrement public, 
la participation d’associés privés était explicitement prévue dès sa constitution. 
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Or, s’agissant du premier argument soulevé par la Commission, il suffit de constater que celle-ci n’a 
pas contesté les informations fournies par la République italienne dans le mémoire en duplique, 
selon lesquelles les deux sociétés en question étaient elles aussi des entreprises communales. 
 
En ce qui concerne le second argument soulevé par la Commission, il y a lieu de relever que la 
possibilité pour des personnes privées de participer au capital de la société adjudicataire, eu égard 
notamment à la forme sociale de ladite société, ne suffit pas, en l’absence d’une participation 
effective de leur part au moment de la conclusion d’une convention telle que celle en cause dans la 
présente affaire, pour conclure que la première condition, relative au contrôle de l’autorité publique, 
n’est pas remplie. En effet, pour des raisons de sécurité juridique, l’éventuelle obligation pour le 
pouvoir adjudicateur de procéder à un appel d’offres public doit être examinée, en principe, au vu 
des conditions prévalant à la date de l’attribution du marché public en cause (voir, en ce sens, arrêt 
Commission/Autriche d.d. 10/11/05). 
 
Certes, des circonstances particulières, notamment lorsqu’il apparaît que l’ouverture du capital de 
l’entité concernée à des associés privés était envisagée dès l’attribution dudit marché public, 
peuvent requérir la prise en compte d’une participation effective desdits associés intervenue 
ultérieurement à ladite attribution (voir, en ce sens, arrêt Commission/Autriche). Toutefois, en 
l’espèce, force est de constater que la Commission n’est pas parvenue à rapporter la preuve de 
l’existence de telles circonstances particulières. (…) 
 
 

� Derde keer dat het Hof oordeelt dat aan de twee in-house voorwaarden is voldaan (zie 
hoger, arresten Spanje/Commissie en Asemfo). 

 
� Bevestiging dat de theoretische openstelling voor particulier aandeelhouderschap van 

het kapitaal van de betrokken vennootschap op zich niet doorslaggevend is om te 
besluiten dat er geen toezicht zoals op de eigen diensten voorhanden is (zie ook 
arresten Stadt Halle, Coname, Parking Brixen, Commissie/Oostenrijk, ANAV, Carbotermo 
en Sea). 

 
� Het Hof stelt vast dat de gemeente Mantua (It. Mantova) als 

meerderheidsaandeelhouder van ASI Spa (naamloze vennootschap naar Italiaans recht) 
de bevoegdheid heeft om de leden van de beslissingsorganen te benoemen en de 
activiteiten van de vennootschap te sturen. Op basis van de kwestieuze overeenkomst is 
het de gemeente die de werkingskosten van ASI vastlegt, waarop zij bovendien (o.a. 
financiële) controle kan uitoefenen, o.m. d.m.v. een speciaal daartoe aangestelde 
gemeentelijke ambtenaar. 
Het Hof besluit dat de gemeente Mantua, ingevolge de bevoegdheid om de leden van 
beslissingsorganen te benoemen en een gemeentelijke ambtenaar belast met de sturing 
en controle van ASI aan te stellen, een doorslaggevende invloed op de strategische 
doelstellingen en de belangrijke beslissingen van de betrokken vennootschap kan 
uitoefenen en bijgevolg een (structureel en functioneel) toezicht op deze vennootschap 
zoals op de eigen diensten heeft. 
Noch de deelname van private rechtspersonen (want zijnde gemeentebedrijven) in het 
kapitaal van ASI, noch de theoretische openstelling voor particulier aandeelhouderschap 
(zie vorig pijltje) volstaan als elementen om afbreuk te doen aan dit besluit. 

 
� Wat betreft de tweede in-house voorwaarde verwijst het Hof naar (de principes 

uiteengezet in) het arrest Carbotermo en stelt het vast dat er in casu aan is voldaan. 
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Arrest Coditel van 13 november 2008 (C-324/07) 
 

� Gevraagd wordt of de toetreding van de gemeente Ukkel tot de zuiver intercommunale 
coöperatieve vennootschap Brutélé en de daarmee verbonden overgang van het beheer 
van het gemeentelijke kabeltelevisienet op deze vennootschap als een 
concessieverlening moet worden beschouwd, waarop de beginselen van het 
communautaire (aanbestedings)recht van toepassing zijn, dan wel of het gaat om een 
in-house verrichting, waarvoor dus geen oproep tot mededinging is vereist. 
De belangrijkste aspecten die de verwijzende rechter bezighouden, zijn de interne 
besluitvormingsstructuren: dus enerzijds besluiten van statutaire organen als de raad 
van bestuur en de sectorcommissies, en anderzijds besluiten die in wezen niet 
individueel, maar bij meerderheid worden genomen. Zijn deze besluitvormingsstructuren 
in overeenstemming met het in de rechtspraak ontwikkelde criterium ‘toezicht zoals op 
de eigen diensten’? 

 
 
(…) De toepassing van de in de artikelen 12, 43 en 49 van het EG-Verdrag neergelegde regels 
alsmede van de algemene beginselen waarvan zij de bijzondere uitdrukking vormen, is echter 
uitgesloten indien de concessieverlenende overheidsinstantie op de concessiehouder toezicht 
uitoefent zoals op haar eigen diensten en deze concessiehouder het merendeel van zijn 
werkzaamheden verricht ten behoeve van de instantie of de instanties die hem beheersen (zie in 
die zin arresten Teckal d.d. 18/11/99 en Parking Brixen d.d. 13/10/05). 
 
Met betrekking tot de tweede voorwaarde heeft de nationale rechter in de verwijzingsbeslissing 
gepreciseerd dat Brutélé het merendeel van haar werkzaamheden verricht ten behoeve van de bij 
haar aangesloten gemeenten. Derhalve moet nog de strekking van de eerste voorwaarde worden 
onderzocht, namelijk die volgens welke de concessieverlenende overheidsinstantie of -instanties op 
de concessiehouder toezicht moeten uitoefenen zoals op hun eigen diensten. 
 
Wat betreft het toezicht in dit concreet geval stelt het Hof: 
 
Of de concessieverlenende overheidsinstantie op de concessiehouder toezicht uitoefent zoals op 
haar eigen diensten, moet worden beoordeeld aan de hand van alle relevante wetsbepalingen en 
omstandigheden. Uit dit onderzoek moet blijken dat de betrokken concessiehouder onder een 
zodanig toezicht staat dat de concessieverlenende overheidsinstantie zijn beslissingen kan 
beïnvloeden. Het moet gaan om een doorslaggevende invloed zowel op de strategische 
doelstellingen als op de belangrijke beslissingen van dit lichaam (zie in die zin arresten Parking 
Brixen en Carbotermo d.d. 11/5/06). 
 
Tot de relevante omstandigheden die uit de verwijzingsbeslissing kunnen worden afgeleid, behoren 
in de eerste plaats het houderschap van het kapitaal van de concessiehouder, in de tweede plaats 
de samenstelling van zijn beslissingsorganen en in de derde plaats de omvang van de 
bevoegdheden van zijn raad van bestuur. 
 
Met betrekking tot de eerste omstandigheid moet in herinnering worden gebracht dat het 
uitgesloten is dat een concessieverlenende overheidsinstantie op een concessiehouder toezicht 
kan uitoefenen zoals op haar eigen diensten, indien een particuliere onderneming een deelneming 
in het kapitaal van dit lichaam heeft (zie in die zin arrest Stadt Halle d.d. 11/1/05). 
 
De omstandigheid dat de concessieverlenende overheidsinstantie samen met andere 
overheidsdiensten het volledige kapitaal van een concessiehoudende vennootschap in handen 
heeft, lijkt er echter in beginsel op te wijzen – zonder beslissend te zijn – dat die instantie op deze 
vennootschap toezicht uitoefent zoals op haar eigen diensten (zie arresten Carbotermo en Asemfo 
d.d. 19/4/07). 
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Blijkens de verwijzingsbeslissing is de concessiehouder in het hoofdgeding een intercommunale 
coöperatieve vennootschap waarvan de vennoten gemeenten zijn en een intercommunale 
vereniging die zelf uitsluitend uit gemeenten bestaat, en kunnen particuliere vennoten daartoe niet 
toetreden. 
 
In de tweede plaats volgt uit het dossier dat de raad van bestuur van Brutélé bestaat uit 
vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten, die worden benoemd door de algemene 
vergadering, die zelf bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten. Deze worden 
overeenkomstig (de kwestieuze Belgische wetgeving) aangewezen onder de raadsleden, de 
burgemeester en schepenen van de gemeente. 
 
Dat de beslissingsorganen van Brutélé bestaan uit afgevaardigden van de overheidsinstanties die 
bij haar zijn aangesloten, wijst erop dat deze instanties controle uitoefenen op de 
beslissingsorganen van Brutélé en dus een doorslaggevende invloed kunnen uitoefenen zowel op 
de strategische doelstellingen als op de belangrijke beslissingen van deze vennootschap. 
 
In de derde plaats blijkt uit het dossier dat de raad van bestuur van Brutélé de meest uitgebreide 
bevoegdheden heeft. Deze stelt met name de tarieven vast. (…) 
 
De vraag rijst of Brutélé daardoor een marktgerichte onderneming is geworden en over een mate 
van zelfstandigheid beschikt die het toezicht van de bij haar aangesloten overheidsinstanties 
onzeker maakt. 
 
In dit verband moet worden opgemerkt dat Brutélé niet is opgericht in de vorm van een 
aandelenvennootschap of een naamloze vennootschap die onafhankelijk van haar aandeelhouders 
doelstellingen kan nastreven, maar in de vorm van een intercommunale coöperatieve 
vennootschap die door de wet betreffende de intercommunales wordt beheerst. Bovendien hebben 
intercommunales krachtens (de kwestieuze Belgische wetgeving) geen handelskarakter. 
 
Uit bedoelde wet, aangevuld door de statuten van Brutélé, lijkt te volgen dat deze laatste als 
statutair doel heeft, de taak van gemeentelijk belang te vervullen ter verwezenlijking waarvan zij is 
opgericht, en dat zij geen ander belang nastreeft dan dat van de bij haar aangesloten 
overheidsinstanties. 
 
Onder voorbehoud van de verificatie van de feiten door de verwijzende rechter, vloeit daaruit voort 
dat Brutélé, ondanks de omvang van de bevoegdheden van haar raad van bestuur, niet over een 
mate van zelfstandigheid beschikt die uitsluit dat de bij haar aangesloten gemeenten op haar 
toezicht uitoefenen zoals op hun eigen diensten. (…) 
 
Onder voorbehoud van verificatie door de verwijzende rechter van de feiten met betrekking tot de 
mate van zelfstandigheid waarover de aan de orde zijnde vennootschap beschikt, kan in 
omstandigheden zoals die van het hoofdgeding, waarin de beslissingen over de werkzaamheden 
van een intercommunale coöperatieve vennootschap die uitsluitend in handen is van 
overheidsinstanties, worden genomen door statutaire organen van die vennootschap die bestaan 
uit vertegenwoordigers van de aangesloten overheidsinstanties, het toezicht dat deze 
overheidsinstanties op die beslissingen uitoefenen worden geacht deze instanties in staat te stellen 
op die vennootschap toezicht uit te oefenen zoals op hun eigen diensten. 
 
Wat betreft het principe van individueel of gezamenlijk toezicht stelt het Hof: 
 
(…) In de eerste plaats is het vaste rechtspraak van het Hof dat wanneer een concessiehouder in 
handen is van meerdere overheidsinstanties, aan de voorwaarde met betrekking tot het merendeel 
van de activiteiten van dit lichaam kan zijn voldaan wanneer de werkzaamheden die dit lichaam ten 
behoeve van al deze instanties in hun geheel verricht, in aanmerking worden genomen (zie in die 
zin arresten Carbotermo en Asemfo). 
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Het zou met de aan die rechtspraak ten grondslag liggende redenering in overeenstemming zijn, te 
oordelen dat aan de voorwaarde met betrekking tot het toezicht van de overheidsinstanties ook kan 
worden voldaan door rekening te houden met het toezicht dat de overheidsinstanties die de 
concessiehouder in handen hebben, gezamenlijk uitoefenen op dit lichaam. 
 
De rechtspraak eist dat een concessieverlenende overheidsinstantie op de concessiehouder 
toezicht uitoefent zoals op haar eigen diensten, maar niet dat het toezicht op alle punten hetzelfde 
is (zie in die zin arrest Parking Brixen). Het toezicht op de concessiehouder moet effectief zijn, maar 
het hoeft niet individueel te zijn. 
 
In de tweede plaats is het, wanneer meerdere overheidsinstanties ervoor kiezen om hun 
openbaredienstverplichtingen via een gemeenschappelijke concessiehouder uit te voeren, normaal 
gezien uitgesloten dat een van deze instanties alleen een beslissend toezicht uitoefent op de 
beslissingen van die concessiehouder, tenzij zij een meerderheidsbelang in dit lichaam heeft. 
Indien werd geëist dat het toezicht van een overheidsinstantie in een dergelijk geval individueel is, 
zou dit tot gevolg hebben dat in de meeste gevallen waarin een overheidsinstantie zou willen 
toetreden tot een groepering die uit andere overheidsinstanties bestaat, zoals een intercommunale 
coöperatieve vennootschap, een oproep tot mededinging moet worden gedaan. 
 
Een dergelijk resultaat zou niet overeenstemmen met de gemeenschapsregeling inzake 
overheidsopdrachten en concessies. Een overheidsinstantie heeft immers de mogelijkheid, haar 
taken van algemeen belang te vervullen met haar eigen administratieve, technische en andere 
middelen, zonder dat zij een beroep hoeft te doen op externe lichamen die niet tot haar diensten 
behoren (arrest Stadt Halle). 
 
Van deze mogelijkheid voor de overheidsinstanties om op hun eigen middelen beroep te doen om 
hun openbaredienstverplichtingen te vervullen, kan gebruik worden gemaakt in samenwerking met 
andere overheidsinstanties (zie in die zin arrest Asemfo). 
 
Wanneer meerdere overheidsinstanties een concessiehouder in handen hebben waaraan zij de 
vervulling van een van hun openbaredienstverplichtingen toevertrouwen, moeten deze 
overheidsinstanties derhalve gezamenlijk toezicht op die concessiehouder kunnen uitoefenen. 
 
Met betrekking tot een collegiaal orgaan is het irrelevant welke beslissingsprocedure wordt gebruikt, 
met name of bij meerderheid wordt beslist. 
 
Voormeld arrest Coname verandert daar niets aan. Stellig heeft het Hof in dat arrest geoordeeld dat 
een deelneming van 0,97 % zo klein is dat zij een gemeente niet in staat stelt toezicht uit te 
oefenen op de concessiehouder die een openbare dienst beheert (zie arrest Coname d.d. 21/7/05). 
In bedoelde passage van dat arrest gaf het Hof echter geen antwoord op de vraag of een dergelijk 
toezicht gezamenlijk kon worden uitgeoefend. 
 
Overigens heeft het Hof in een later arrest, namelijk voormeld arrest Asemfo, geoordeeld dat in 
bepaalde omstandigheden aan de voorwaarde met betrekking tot het toezicht van de 
overheidsinstantie kon zijn voldaan indien deze instantie slechts 0,25 % van het kapitaal van een 
overheidsonderneming in handen had. (…) 
 
Wanneer een overheidsinstantie toetreedt tot een intercommunale coöperatieve vennootschap 
waarvan alle vennoten overheidsinstanties zijn, teneinde aan die vennootschap het beheer van een 
openbare dienst over te dragen, kan het toezicht van de bij die vennootschap aangesloten 
instanties op die vennootschap, om als toezicht zoals op hun eigen diensten te worden 
aangemerkt, door deze instanties gezamenlijk worden uitgeoefend, in voorkomend geval bij 
meerderheidsbeslissing. 
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� Vierde keer dat het Hof oordeelt dat – onder voorbehoud van verificatie van de feiten 

door de verwijzende rechter – aan de twee in-house voorwaarden is voldaan (zie hoger, 
arresten Spanje/Commissie, Asemfo en Commissie/Italië d.d. 17/4/08). 

 
� Bevestiging van de uitsluiting van toezicht zoals op de eigen diensten en bijgevolg van 

in-house in geval van private deelname in het kapitaal van de persoon waarin de 
betrokken overheid deelneemt (zie ook arresten Stadt Halle, Coname, 
Commissie/Oostenrijk, ANAV, Jean Auroux, Commissie/Italië d.d. 8/4/08, Sea en 
Acoset). 

 
� Dit arrest is zonder twijfel een mijlpaal in de ontwikkeling van de in-house rechtspraak. 

Immers, door te verduidelijken dat de toezichtsvoorwaarde ook op collectieve wijze kan 
worden vervuld (zie ook verder, arresten Commissie/Duitsland en Sea), heeft het Hof de 
(zuivere) intergemeentelijke samenwerking in Europa ‘veilig’ gesteld. 

 
� Het Hof bouwt zijn redenering m.b.t. het toezichtscriterium (vgl. de conclusie van de 

advocaat-generaal in deze zaak; zie verder, arrest Sea) in casu als volgt op: het 
houderschap van het kapitaal van de concessiehouder (volledig in publieke handen, 
particulieren kunnen zelfs niet toetreden) duidt in de richting van een toezicht zoals op 
de eigen diensten. De samenstelling van de beslissingsorganen (allemaal afgevaardigden 
van en/of benoemd door de publieke vennoten) wijst op een doorslaggevende invloed op 
de strategische doelstellingen en de belangrijke beslissingen van de betrokken 
vennootschap. Vervolgens moet worden nagegaan of er geen (wettelijke en/of feitelijke) 
elementen op het vlak van de mate van marktgerichtheid en zelfstandigheid van deze 
vennootschap zijn, die dit toezicht ‘onzeker’ maken. Het gegeven dat de raad van 
bestuur de meest uitgebreide bevoegdheden heeft, zou zulk element kunnen zijn (vgl. 
arresten Parking Brixen en Carbotermo). In voorliggend geval stelt het Hof hier echter 
de (coöperatieve) vennootschapsvorm, het gebrek aan handelskarakter (van 
intercommunales) en het statutair doel (enkel taken van gemeentelijk belang) van 
Brutélé tegenover. 
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Arrest Commissie/Duitsland van 9 juni 2009 (C-480/06) 
 
(…) Uit de rechtspraak van het Hof volgt evenwel dat een oproep tot inschrijving niet verplicht is 
wanneer het overheidsorgaan, dat een aanbestedende dienst is, op het betrokken onderscheiden 
lichaam toezicht uitoefent zoals op zijn eigen diensten, op voorwaarde dat dit lichaam het 
merendeel van zijn werkzaamheden verricht tezamen met het orgaan of met andere territoriale 
lichamen die hem beheersen (zie in die zin arresten Teckal d.d. 18/11/99 en Stadt Halle d.d. 
11/1/05). 
 
Evenzo heeft het Hof, met betrekking tot de toewijzing van een openbaredienstenconcessie door 
een gemeente aan een intercommunale coöperatieve vennootschap die enkel tot doel had diensten 
aan de bij haar aangesloten gemeenten te verlenen, geoordeeld dat deze toewijzing rechtmatig kon 
worden verricht zonder oproep tot inschrijving, aangezien de aangesloten gemeenten, ondanks 
elementen die erop wezen dat deze coöperatieve vennootschap door haar raad van bestuur 
autonoom werd beheerd, volgens het Hof moesten worden geacht tezamen toezicht op deze 
coöperatieve vennootschap uit te oefenen (zie in die zin arrest Coditel d.d. 13/11/08). 
 
In casu staat evenwel vast dat de vier betrokken Landkreise noch op hun medecontractant, te 
weten Stadtreinigung Hamburg, noch op de exploitant van de verbrandingsinstallatie van 
Rugenberger Damm, een vennootschap waarvan het kapitaal gedeeltelijk uit particulier vermogen 
bestaat, enig toezicht uitoefenen dat zou kunnen worden aangemerkt als vergelijkbaar met het 
toezicht dat zij op hun eigen diensten uitoefenen. 
 
Er dient evenwel op te worden gewezen dat de litigieuze overeenkomst een samenwerking tussen 
territoriale lichamen tot stand brengt die ertoe strekt, de uitvoering te verzekeren van een taak van 
algemeen belang die op hen gezamenlijk rust, te weten de verwijdering van afvalstoffen. Er zij aan 
herinnerd dat deze taak verband houdt met de uitvoering van richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 
15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, die de lidstaten de verplichting oplegt om plannen voor het 
beheer van afvalstoffen op te stellen die inzonderheid voorzien in “maatregelen waarmee de 
rationalisatie van inzameling, sortering en behandeling van de afvalstoffen kan worden 
gestimuleerd”, en dat volgens richtlijn 91/156/EEG van de Raad van 18 maart 1991, waarbij 
artikel 5, lid 2, van richtlijn 95/442 is gewijzigd, een van de belangrijkste van deze maatregelen de 
doelstelling betreft om de afvalstoffen in een zo nabij mogelijk gelegen installatie te verwijderen. 
 
Vaststaat bovendien dat de tussen Stadtreinigung Hamburg en de betrokken Landkreise gesloten 
overeenkomst het uitvloeisel is van een initiatief tot intercommunale samenwerking tussen de 
contractpartijen, en dat deze overeenkomst de voorwaarden creëert die waarborgen dat de taak 
van verwijdering van afvalstoffen wordt vervuld. (…) 
 
Derhalve vormt de litigieuze overeenkomst zowel de grondslag als het rechtskader voor de 
toekomstige bouw en exploitatie van een installatie die bestemd is voor de vervulling van een 
openbare dienst, namelijk de thermische behandeling van afvalstoffen. Deze overeenkomst is 
uitsluitend door openbare instanties gesloten, zonder enige particuliere inbreng, en voorziet niet in 
het plaatsen van de opdrachten die eventueel noodzakelijk zijn voor de bouw en de exploitatie van 
de installatie voor de behandeling van afvalstoffen, en loopt daar evenmin op vooruit. 
 
Het Hof heeft er met name aan herinnerd dat een overheidsinstantie de op haar rustende taken van 
algemeen belang met haar eigen middelen kan vervullen, zonder dat zij een beroep hoeft te doen 
op externe lichamen die niet tot haar diensten behoren, en dat zij dit ook in samenwerking met 
andere overheidsinstanties kan doen (zie arrest Coditel). 
 
De Commissie heeft overigens ter terechtzitting gepreciseerd dat indien de desbetreffende 
samenwerking de vorm zou hebben aangenomen van de oprichting van een publiekrechtelijk 
orgaan dat door de verschillende betrokken lichamen ermee zou zijn belast, de taak van algemeen 
belang inzake afvalstoffenverwijdering te vervullen, zij zou hebben aanvaard dat het gebruik van de 
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centrale door de betrokken Landkreise niet onder de voorschriften voor overheidsopdrachten viel. 
Niettemin is zij van mening dat bij gebreke van een dergelijk intercommunaal 
samenwerkingsorgaan, voor de tussen Stadtreinigung Hamburg en de betrokken Landkreise 
gesloten dienstverleningsovereenkomst een aanbesteding had moeten worden uitgeschreven. 
 
Opgemerkt zij evenwel dat, enerzijds, het gemeenschapsrecht de overheidsinstanties geen 
bijzondere rechtsvorm voorschrijft voor de gemeenschappelijke uitoefening van hun taken van 
algemeen belang. Anderzijds kan een dergelijke samenwerking tussen overheidsinstanties geen 
afbreuk doen aan de voornaamste doelstelling van de gemeenschapsregels inzake 
overheidsopdrachten, te weten een vrij verkeer van diensten en de totstandkoming van een 
onvervalste mededinging in alle lidstaten, zolang de verwezenlijking van die samenwerking 
uitsluitend wordt beheerst door overwegingen en eisen die verband houden met het nastreven van 
doelstellingen van algemeen belang en het in richtlijn 92/50 neergelegde beginsel van gelijke 
behandeling van de belanghebbenden wordt geëerbiedigd, zodat geen enkele particuliere 
onderneming wordt bevoordeeld tegenover haar concurrenten (zie in die zin arrest Stadt Halle). 
 
Bovendien moet worden vastgesteld dat uit geen van de elementen van het aan het Hof 
voorgelegde dossier blijkt dat de betrokken lichamen in het onderhavige geval een constructie 
zouden hebben opgezet die bedoeld was om de regels inzake overheidsopdrachten te ontwijken. 
(…) 
 
 

� Bevestiging dat toezicht zoals op de eigen diensten gezamenlijk kan worden uitgeoefend 
(zie ook arresten Coditel en Sea). 

 
� Dit belangwekkend arrest – uitgesproken door de grote kamer van het Hof – verruimt de 

uitzondering op de toepassing van het overheidsopdrachtenrecht voor de samenwerking 
tussen overheden, hoewel opdrachten tussen overheden er principieel aan onderworpen 
zijn (vgl. ook art. 18 van de Richtlijn 2004/18/EG), strikt genomen weliswaar buiten 
de in-house figuur om (die enkel als opstap lijkt te zijn gebruikt). 

 
� In punten 38 t.e.m. 43 van het arrest (hierboven niet opgenomen) beschrijft het Hof de 

relevante kenmerken en elementen van de samenwerking(sovereenkomst) die tot het 
besluit leiden dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de voornaamste doelstellingen van 
de gemeenschapsregels inzake overheidsopdrachten. 
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Arrest Sea van 10 september 2009 (C-573/07) 
 
(…) Volgens de rechtspraak van het Hof is een oproep tot inschrijving namelijk niet verplicht in het 
geval dat een overeenkomst onder bezwarende titel wordt gesloten met een entiteit die rechtens 
onderscheiden is van het plaatselijke lichaam dat de aanbestedende dienst is, wanneer dat lichaam 
op die entiteit toezicht uitoefent zoals op zijn eigen diensten en die entiteit het merendeel van haar 
activiteiten verricht ten behoeve van het lichaam dat haar beheerst of de lichamen die haar 
beheersen (zie in die zin arrest Teckal d.d. 18/11/99). 
 
Deze rechtspraak is zowel relevant voor de uitlegging van richtlijn 2004/18 als voor die van de 
artikelen 12 EG, 43 EG en 49 EG alsmede van de algemene beginselen waarvan zij de bijzondere 
uitdrukking vormen (zie in die zin arresten Stadt Halle d.d. 11/1/05 en Parking Brixen d.d. 13/10/05). 
(…) 
 
De toepassing van de in de artikelen 12 EG, 43 EG en 49 EG neergelegde regels alsmede van de 
algemene beginselen waarvan zij de bijzondere uitdrukking vormen, is evenwel uitgesloten, 
wanneer het territoriale lichaam dat de aanbestedende dienst is, op de entiteit waaraan de opdracht 
wordt toegewezen toezicht uitoefent zoals op zijn eigen diensten en deze entiteit tegelijkertijd het 
merendeel van haar activiteiten verricht ten behoeve van de overheid die haar beheerst of de 
overheden die haar beheersen (zie in die zin arresten Teckal, en Parking Brixen, alsmede arrest 
Commissie/Duitsland d.d. 9/6/09). 
 
De omstandigheid dat de voor de opdracht (in casu de ophaling, het transport en de verwijdering 
van stadsafval, nvdr) geselecteerde entiteit een kapitaalvennootschap is, sluit de toepassing van 
de uitzondering als erkend in de in het voorgaande punt weergegeven rechtspraak niet uit. In het 
arrest ANAV (d.d. 6/4/06) heeft het Hof geoordeeld dat die rechtspraak van toepassing is in het 
geval van een aandelenvennootschap. (…) 
 
Wat betreft de theoretische openstelling voor privaat kapitaal stelt het Hof: 
 
In de verwijzingsbeslissing wordt de vraag opgeworpen of een aanbestedende dienst op een 
vennootschap waarvan hij aandeelhouder is en waarmee hij een overeenkomst wil sluiten, toezicht 
kan uitoefenen zoals op zijn eigen diensten, wanneer de mogelijkheid bestaat dat particuliere 
investeerders een participatie nemen in het kapitaal van de betrokken vennootschap, hoewel dit in 
de praktijk nog niet is gebeurd. 
 
Ter beantwoording van deze vraag zij eraan herinnerd dat de omstandigheid dat de aanbestedende 
dienst samen met andere overheidsdiensten het volledige kapitaal in handen heeft van de 
vennootschap waaraan de opdracht wordt toegewezen, erop lijkt te wijzen – zonder beslissend te 
zijn – dat die aanbestedende dienst op deze vennootschap toezicht uitoefent zoals op zijn eigen 
diensten (zie in die zin arresten Carbotermo d.d. 11/5/06 en Coditel d.d. 13/11/08). 
 
Daarentegen sluit de participatie – ook een minderheidsparticipatie – van een particuliere 
onderneming in het kapitaal van een vennootschap waarin ook de betrokken aanbestedende dienst 
participeert, hoe dan ook uit dat deze dienst op die vennootschap toezicht kan uitoefenen zoals op 
zijn eigen diensten (zie in die zin arresten Stadt Halle en Coditel). 
 
In de regel moet op het moment van de gunning van de betrokken overheidsopdracht worden 
nagegaan of er werkelijk sprake is van een particuliere participatie in het kapitaal van de voor de 
opdracht geselecteerde vennootschap (zie in die zin arrest Stadt Halle). Het kan tevens relevant 
zijn, rekening te houden met de omstandigheid dat het toepasselijke nationale recht op het ogenblik 
waarop een aanbestedende dienst een opdracht gunt aan een vennootschap waarvan hij het 
volledige kapitaal in handen heeft, voorziet in de verplichte openstelling van de vennootschap, op 
korte termijn, voor ander kapitaal (zie in die zin arrest Parking Brixen). 
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Bij wijze van uitzondering kunnen bijzondere omstandigheden vereisen dat rekening wordt 
gehouden met gebeurtenissen die zich na de gunning van de betrokken opdracht hebben 
voorgedaan. Dat is met name het geval wanneer aandelen van de vennootschap waaraan de 
opdracht is gegund, die voorheen volledig in het bezit van de aanbestedende dienst waren, kort na 
de gunning aan die vennootschap van de betrokken opdracht worden overgedragen aan een 
particuliere onderneming in het kader van een kunstmatige constructie die erop is gericht de ter 
zake geldende gemeenschapsregels te omzeilen (zie in die zin arrest Commissie/Oostenrijk d.d. 
10/11/05). 
 
Hoewel niet kan worden uitgesloten dat aandelen van een vennootschap op ieder moment aan 
derden kunnen worden verkocht, zou de erkenning dat deze mogelijkheid op zich de beoordeling 
van het al dan niet openbare karakter van het kapitaal van een voor een overheidsopdracht 
geselecteerde vennootschap eindeloos kan opschorten, indruisen tegen het 
rechtszekerheidsbeginsel. 
 
Wanneer het kapitaal van een vennootschap op het moment dat de betrokken opdracht daaraan 
wordt gegund, volledig in handen is van de aanbestedende dienst, alleen of samen met andere 
overheidsinstanties, kan met de openstelling van dat kapitaal voor particuliere investeerders slechts 
rekening worden gehouden indien er op dat moment een concreet kortetermijnperspectief van een 
dergelijke openstelling bestaat. 
 
Hieruit volgt dat in een situatie als die in het hoofdgeding, waarin het kapitaal van de voor de 
opdracht geselecteerde vennootschap volledig in handen van de overheid is en er geen enkele 
concrete aanwijzing bestaat dat dit kapitaal weldra voor particuliere aandeelhouders zal worden 
opengesteld, de mogelijkheid op zich voor particulieren om een participatie in het kapitaal van die 
vennootschap te nemen, niet volstaat voor de conclusie dat de voorwaarde inzake het toezicht door 
de overheidsinstantie niet is vervuld. 
 
Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de overwegingen van het arrest van 21 juli 2005, 
Coname, dat het feit dat een vennootschap als de in die zaak aan de orde zijnde openstaat voor 
privé-kapitaal, eraan in de weg staat dat zij wordt beschouwd als een interne constructie die de 
deelnemende gemeenten gebruiken voor het beheer van een openbare dienst. In die zaak was een 
openbare dienst namelijk toegewezen aan een vennootschap waarvan het kapitaal ten tijde van die 
toewijzing niet volledig, maar overwegend in handen van de overheid was, dat wil zeggen aan een 
gemengde vennootschap (zie arrest Coname). 
 
Er zij evenwel op gewezen dat wanneer (…) zonder aanbesteding een opdracht zou zijn gegund 
aan een vennootschap waarvan het kapitaal in handen van de overheid is, het feit dat particuliere 
aandeelhouders later – maar nog altijd binnen de looptijd van die opdracht – mogen participeren in 
het kapitaal van die vennootschap, een wijziging zou opleveren van een basisvoorwaarde voor de 
opdracht waarvoor een aanbesteding moet worden uitgeschreven. 
 
Wat betreft het principe van individueel of gezamenlijk toezicht stelt het Hof: 
 
De vraag rijst dan of, in het geval dat een overheidsinstantie minderheidsaandeelhoudster wordt 
van een aandelenvennootschap waarvan het kapitaal volledig in handen van de overheid is, met 
het oog op de gunning van het beheer van een openbare dienst daaraan, het toezicht dat de 
aandeelhoudende overheidsinstanties op die vennootschap uitoefenen, wil het kunnen worden 
gekwalificeerd als toezicht zoals op hun eigen diensten, door elk van deze instanties individueel 
moet worden uitgeoefend dan wel of dat toezicht door de betrokken instanties gezamenlijk mag 
worden uitgeoefend. 
 
De rechtspraak verlangt niet dat het toezicht op de voor de opdracht geselecteerde vennootschap 
in een dergelijk geval individueel is (zie in die zin arrest Coditel). 
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Wanneer meerdere overheidsinstanties ervoor kiezen om hun openbaredienstverplichtingen via 
een gemeenschappelijke vennootschap uit te voeren, is het namelijk normaal gezien uitgesloten dat 
een van deze instanties die slechts een minderheidsbelang in die vennootschap heeft, alleen een 
beslissend toezicht uitoefent op de beslissingen van die vennootschap. Indien werd geëist dat het 
toezicht van een overheidsinstantie in een dergelijk geval individueel is, zou dit tot gevolg hebben 
dat in de meeste gevallen waarin een overheidsinstantie zou willen toetreden tot een vennootschap 
in handen van andere overheidsinstanties met het oog op de gunning, aan die vennootschap, van 
het beheer van een openbare dienst, een oproep tot mededinging moet worden gedaan (zie in die 
zin arrest Coditel). 
 
Een dergelijk resultaat zou niet overeenstemmen met de gemeenschapsregeling inzake 
overheidsopdrachten en concessies. Een overheidsinstantie heeft immers de mogelijkheid, haar 
taken van algemeen belang te vervullen met haar eigen administratieve, technische en andere 
middelen, zonder dat zij een beroep hoeft te doen op externe lichamen die niet tot haar diensten 
behoren (zie arresten Stadt Halle, Coditel en Commissie/Duitsland). 
 
Van deze mogelijkheid voor de overheidsinstanties om op hun eigen middelen beroep te doen om 
hun openbaredienstverplichtingen te vervullen, kan gebruik worden gemaakt in samenwerking met 
andere overheidsinstanties (zie in die zin arresten Asemfo d.d. 19/4/07 en Coditel). 
 
Wanneer meerdere overheidsinstanties een vennootschap in handen hebben die zij belasten met 
de vervulling van een van hun openbaredienstverplichtingen, moeten deze overheidsinstanties 
derhalve gezamenlijk toezicht op die vennootschap kunnen uitoefenen (zie in die zin arrest Coditel). 
 
Met betrekking tot een collegiaal orgaan is het irrelevant welke beslissingsprocedure wordt gebruikt, 
met name of bij meerderheid wordt beslist (zie arrest Coditel). 
 
Ook aan deze conclusie verandert voormeld arrest Coname niets. Het Hof (heeft daarin) weliswaar 
geoordeeld dat een deelneming van 0,97 % zo klein is dat zij een gemeente niet in staat stelt 
toezicht uit te oefenen op de concessiehouder die een openbare dienst beheert, maar in die 
passage van dat arrest gaf het Hof geen antwoord op de vraag of een dergelijk toezicht gezamenlijk 
kon worden uitgeoefend (zie arrest Coditel). 
 
Overigens heeft het Hof in een later arrest, namelijk voormeld arrest Asemfo, geoordeeld dat in 
bepaalde omstandigheden aan de voorwaarde met betrekking tot het toezicht van de 
aanbestedende overheidsinstantie kon zijn voldaan indien deze instantie slechts 0,25 % van het 
kapitaal van een overheidsonderneming in handen had (zie arrest Coditel). 
 
Hieruit volgt dat wanneer een overheidsinstantie minderheidsaandeelhoudster wordt van een 
aandelenvennootschap waarvan het kapitaal volledig in handen is van de overheid, met het oog op 
de gunning, aan die vennootschap, van het beheer van een openbare dienst, het toezicht dat de 
aandeelhoudende overheidsinstanties op die vennootschap uitoefenen kan worden gekwalificeerd 
als toezicht zoals op hun eigen diensten indien het door die instanties gezamenlijk wordt 
uitgeoefend. 
 
Wat betreft het toezicht in dit concreet geval stelt het Hof: 
 
Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter bovendien te vernemen of beslissingsstructuren als die 
waarin de statuten van Setco voorzien, de aandeelhoudende gemeenten in staat stellen om op de 
vennootschap die zij in handen hebben werkelijk toezicht uit te oefenen zoals op hun eigen 
diensten. 
 
Of de aanbestedende dienst op de voor de opdracht geselecteerde vennootschap toezicht uitoefent 
zoals op zijn eigen diensten, moet worden beoordeeld aan de hand van alle relevante 
wetsbepalingen en omstandigheden. Uit dit onderzoek moet blijken dat de geselecteerde 
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vennootschap onder een zodanig toezicht staat dat de aanbestedende dienst haar beslissingen kan 
beïnvloeden. Het moet gaan om een doorslaggevende invloed zowel op de strategische 
doelstellingen als op de belangrijke beslissingen van die vennootschap (zie in die zin arresten 
Carbotermo en Coditel). 
 
Van de relevante gegevens in de verwijzingsbeslissing moet eerst de toepasselijke wettelijke 
regeling worden onderzocht, vervolgens de vraag of de betrokken vennootschap marktgericht is, en 
ten slotte de mechanismen voor toezicht waarin de statuten van Setco voorzien. 
 
Wat de toepasselijke wettelijke regeling betreft, bepaalt (de kwestieuze Italiaanse wetgeving) dat 
het beheer van de dienst met inachtneming van de voorschriften van de Europese Unie kan worden 
gegund aan vennootschappen waarvan het kapitaal volledig in handen van de overheid is, mits de 
overheidslichamen die het maatschappelijk kapitaal bezitten, “op de vennootschap toezicht 
uitoefenen zoals op hun eigen diensten en deze vennootschap het merendeel van haar activiteiten 
verricht ten behoeve van het lichaam dat haar beheerst of de lichamen die haar beheersen”. 
 
Met deze formulering heeft de Italiaanse wetgever de formulering van de in het arrest Teckal 
genoemde voorwaarden, die in verschillende latere arresten van het Hof worden bevestigd, letterlijk 
overgenomen. Een dergelijke nationale wettelijke regeling is in beginsel in overeenstemming met 
het gemeenschapsrecht, met dien verstande dat de uitlegging van die wettelijke regeling eveneens 
in overeenstemming moet zijn met de vereisten van het gemeenschapsrecht (zie in die zin arrest 
ANAV). 
 
Voorts blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de gemeenten-aandeelhoudsters van Setco op 23 
december 2006 de statuten van deze vennootschap hebben gewijzigd teneinde haar 
overeenkomstig (de kwestieuze Italiaanse wetgeving) te onderwerpen aan toezicht zoals op hun 
eigen diensten. 
 
Dat met deze wijziging van Setco’s statuten wordt beoogd de inachtneming van de op dit gebied 
geldende gemeenschapsregeling te verzekeren, blijkt ook uit artikel 8bis, lid 1 van die statuten. 
 
Overigens wijst niets in het dossier erop dat die statuten zijn gewijzigd met de bedoeling om de 
gemeenschapsregels op het vlak van overheidsopdrachten te omzeilen. 
 
Ten slotte kunnen kleinere plaatselijke lichamen, zoals blijkt uit de verwijzingsbeslissing, op grond 
van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen vennootschappen waarvan het kapitaal volledig 
in handen van de overheid is, slechts rechtstreeks met het beheer van plaatselijke openbare 
diensten van economisch belang belasten, wanneer die lichamen op de vennootschap toezicht 
uitoefenen zoals op hun eigen diensten in de zin van het gemeenschapsrecht. Volgens de nationale 
rechter wordt de uitdrukking “toezicht zoals op de eigen diensten” daarin evenwel niet omschreven. 
 
Wat de vraag betreft of de betrokken vennootschap marktgericht is, waardoor het toezicht door de 
aandeelhoudende lichamen onzeker wordt, moet worden nagegaan welke geografische en 
materiële omvang de activiteiten van die vennootschap hebben en of deze de mogelijkheid heeft 
om betrekkingen aan te knopen met ondernemingen uit de particuliere sector. 
 
Artikel 3 van haar statuten, “Maatschappelijk doel”, bepaalt dat Setco plaatselijke openbare 
diensten beheert die uitsluitend verband houden met de plaatselijke overheidslichamen welke die 
diensten gunnen. 
 
Verder heet het in artikel 8 bis, lid 2, van die statuten dat Setco de diensten uitsluitend ten behoeve 
van de aanbestedende aandeelhouders beheert en zulks binnen het grondgebied waarvoor deze 
aandeelhouders bevoegd zijn. 
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Dergelijke bepalingen lijken er enerzijds op te wijzen dat het geografische gebied waarbinnen de 
voor de opdracht geselecteerde vennootschap die in het hoofdgeding aan de orde is, haar 
activiteiten verricht, zich niet verder uitstrekt dan het grondgebied van de aandeelhoudende 
gemeenten en anderzijds dat die vennootschap tot doel heeft de openbare diensten uitsluitend ten 
behoeve van die gemeenten te beheren. 
 
Artikel 3, lid 3, van die statuten bepaalt evenwel dat Setco ook diensten kan verrichten ten behoeve 
van particulieren wanneer dat niet in strijd is met het maatschappelijk doel of bijdraagt tot het beter 
verwezenlijken daarvan. 
 
Ter terechtzitting heeft Setco verklaard dat haar bevoegdheid om betrekkingen aan te knopen met 
ondernemingen uit de particuliere sector een aspect betreft dat noodzakelijk is voor de vervulling 
van haar openbaredienstverplichtingen. Als voorbeeld heeft zij de gescheiden afvalophaling 
genoemd, als gevolg waarvan het nodig kan zijn een aantal categorieën teruggewonnen stoffen 
met het oog op recycling door te verkopen aan gespecialiseerde lichamen. Volgens Setco gaat het 
om nevenactiviteiten van afvalophaling, niet om activiteiten die niets van doen hebben met de 
hoofdactiviteit. 
 
Vastgesteld zij dat, wanneer de bevoegdheid van de voor de opdracht geselecteerde vennootschap 
die in het hoofdgeding aan de orde is, om voor particuliere ondernemers diensten te verrichten, 
louter bijkomstig is ten opzichte van haar hoofdactiviteit – wat door de verwijzende rechter moet 
worden geverifieerd –, het bestaan van die bevoegdheid niet belet dat haar hoofddoel het beheer 
van openbare diensten blijft. Het feit dat zij over een dergelijke bevoegdheid beschikt, volstaat dus 
niet om die vennootschap aan te merken als een marktgerichte vennootschap, ten gevolge 
waarvan het toezicht door de aandeelhoudende lichamen onzeker wordt. 
 
Deze conclusie wordt bevestigd door het feit dat het in het kader van de tweede voorwaarde die in 
het arrest Teckal wordt gesteld, namelijk dat de voor de opdracht geselecteerde vennootschap het 
merendeel van haar activiteiten verricht ten behoeve van de lichamen die haar beheersen, is 
toegestaan dat die vennootschap een marginale activiteit verricht voor andere ondernemers dan die 
lichamen (zie in die zin arrest Carbotermo). Die voorwaarde zou een dode letter worden indien de 
eerste voorwaarde aldus werd uitgelegd dat elke nevenactiviteit, ook ten behoeve van de 
particuliere sector, verboden is. 
 
Met betrekking tot de mechanismen voor toezicht waarin Setco’s statuten voorzien, blijkt uit het 
dossier dat de aandeelhouders met de statutenwijziging van 23 december 2006 de bedoeling 
hadden om naast de algemene vergadering en de raad van bestuur zoals voorzien in het Italiaanse 
vennootschapsrecht, beslissingsstructuren in te voeren waarin dat recht niet uitdrukkelijk voorzag, 
teneinde te verzekeren dat op Setco toezicht zoals op hun eigen diensten zou worden uitgeoefend. 
Het gaat met name om het waarborgen van een versterkt toezicht via enerzijds het 
gemeenschappelijk comité en anderzijds een technisch comité voor elke afdeling die 
verantwoordelijk is voor de verschillende activiteiten van Setco. 
 
Zoals blijkt uit de artikelen 8ter en 8quater van die statuten, bestaan het gemeenschappelijk comité 
en de technische comités uit vertegenwoordigers van de aandeelhoudende lichamen. Elk van die 
lichamen heeft stem in die comités, ongeacht zijn dimensie of het aantal aandelen in zijn bezit. 
 
Voorts kennen de artikelen 8bis tot en met 8quater van Setco’s statuten ruime toezichts- en 
beslissingsbevoegdheden toe aan het gemeenschappelijk comité en de technische comités. 
 
Tegelijkertijd beperkt artikel 14 van die statuten de bevoegdheden van de algemene vergadering 
door deze te verplichten, rekening te houden met de richtsnoeren en instructies van de genoemde 
comités, en door een gunstig advies van het gemeenschappelijk comité te eisen alvorens de 
algemene vergadering de bestuurders van de vennootschap toestemming kan geven om een 
aantal handelingen te verrichten. 
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Evenzo beperkt artikel 16 van die statuten de beslissingsautonomie van de raad van bestuur door 
hem de verplichting op te leggen, de aan die comités voorbehouden bevoegdheden te respecteren 
en door zijn besluiten te onderwerpen aan de inachtneming van de instructies daarvan. 
 
Statutaire bepalingen als die van de voor de opdracht geselecteerde vennootschap aan de orde in 
het hoofdgeding, moeten, gelet op de omvang van de toezichts- en beslissingsbevoegdheden die 
daarbij worden toegekend aan de comités die zij instellen alsmede op de omstandigheid dat die 
comités bestaan uit afgevaardigden van de aandeelhoudende lichamen, worden geacht deze 
lichamen in staat te stellen om via die comités een doorslaggevende invloed zowel op de 
strategische doelstellingen als op de belangrijke beslissingen van die vennootschap uit te oefenen. 
(…) 
 
 

� Vijfde keer dat het Hof oordeelt dat – onder voorbehoud van verificatie van de feiten 
door de verwijzende rechter – aan de twee in-house voorwaarden is voldaan (zie hoger, 
arresten Spanje/Commissie, Asemfo, Commissie/Italië d.d. 17/4/08 en Coditel). 

 
� Bevestiging van de uitsluiting van toezicht zoals op de eigen diensten en bijgevolg van 

in-house in geval van private deelname in het kapitaal van de persoon waarin de 
betrokken overheid deelneemt (zie ook arresten Stadt Halle, Coname, 
Commissie/Oostenrijk, ANAV, Jean Auroux, Commissie/Italië d.d.8/4/08, Coditel en 
Acoset). 

 
� Bevestiging dat de theoretische openstelling voor particulier aandeelhouderschap van 

het kapitaal van de betrokken vennootschap op zich niet doorslaggevend is om te 
besluiten dat er geen toezicht zoals op de eigen diensten voorhanden is (zie ook 
arresten Stadt Halle, Coname, Parking Brixen, Commissie/Oostenrijk, ANAV, Carbotermo 
en Commissie/Italië d.d. 17/7/08). 

 
� Bevestiging dat toezicht zoals op de eigen diensten gezamenlijk kan worden uitgeoefend 

(zie ook arresten Coditel en Commissie/Duitsland). 
 

� In het onderzoek m.b.t. het toezichtscriterium door het Hof lijkt zich stilaan volgend 
stramien af te tekenen (vgl. hoger, arresten Parking Brixen, Carbotermo en Coditel): het 
gegeven dat de aanbestedende (of concessieverlenende) overheid, samen met andere 
overheden, het volledige kapitaal in handen heeft van de vennootschap waaraan de 
opdracht (of concessie) wordt toegewezen, levert een aanwijzing van toezicht zoals op 
de eigen diensten op. Vervolgens moet uit de concrete (wettelijke en feitelijke) 
omstandigheden van de zaak blijken dat er sprake is van een doorslaggevende invloed 
op de strategische doelstellingen en de belangrijke beslissingen van de betrokken 
vennootschap, waarbij de mate van marktgerichtheid (waarbij de geografische en 
materiële omvang van de activiteiten van die vennootschap en de mogelijkheid om 
betrekkingen aan te knopen met ondernemingen uit de particuliere sector van belang 
lijken te zijn) en zelfstandigheid (waarbij de samenstelling en de bevoegdheid van de 
beslissingsorganen en de eventuele bijzondere of versterkte controlebevoegdheid van 
belang lijken te zijn) van deze vennootschap dit toezicht niet ‘onzeker’ mag maken. 
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Arrest Acoset van 15 oktober 2009 (C-196/08) 
 
(…) De toepassing van de in de artikelen 12 EG, 43 EG en 49 EG neergelegde regels en van de 
algemene beginselen waarvan zij de bijzondere uitdrukking vormen, is echter uitgesloten indien de 
concessieverlenende overheidsinstantie op de concessiehouder toezicht uitoefent zoals op haar 
eigen diensten en deze concessiehouder het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten 
behoeve van de instantie die hem beheerst (zie arrest ANAV d.d. 6/4/06). In dat geval is een 
oproep tot mededinging niet verplicht, al is de medecontractant een entiteit die rechtens 
onderscheiden is van de aanbestedende dienst (zie arrest Sea d.d. 10/9/09). 
 
Deze rechtspraak is zowel relevant voor de uitlegging van de richtlijnen 2004/18 en 2004/17 als 
voor die van de artikelen 43 EG en 49 EG alsmede van de algemene beginselen waarvan zij de 
bijzondere uitdrukking vormen (zie arrest Sea). 
 
De participatie – ook een minderheidsparticipatie – van een particuliere onderneming in het kapitaal 
van een vennootschap waarin ook de betrokken aanbestedende dienst participeert, sluit uit dat 
deze dienst op die vennootschap toezicht kan uitoefenen zoals op zijn eigen diensten (zie arrest 
Sea). (…) 
 
Blijkens de rechtspraak gaat de gunning van een overheidsopdracht aan een gemengde 
onderneming zonder oproep tot inschrijving in tegen de doelstelling van een vrije en onvervalste 
mededinging en tegen het beginsel van gelijke behandeling, omdat een dergelijke procedure een 
particuliere onderneming die deelneemt in het kapitaal van die onderneming, zou bevoordelen 
tegenover haar concurrenten (zie arresten Stadt Halle d.d. 11/1/05 en Commissie/Oostenrijk d.d. 
10/11/05). (…) 
 
 

� Bevestiging van de uitsluiting van toezicht zoals op de eigen diensten en bijgevolg van 
in-house in geval van private deelname in het kapitaal van de persoon waarin de 
betrokken overheid deelneemt (zie ook arresten Stadt Halle, Coname, 
Commissie/Oostenrijk, ANAV, Jean Auroux, Commissie/Italië d.d.8/4/08, Coditel en 
Sea). 

 
� Dit arrest handelt in hoofdzaak over de figuur van de geïnstitutionaliseerde PPS. 

Het Hof oordeelt dat de keuze van de private partner onder bepaalde voorwaarden met 
de ‘rechtstreekse’ gunning van een opdracht of concessie aan die partner mag gepaard 
gaan. 

 
� Ter zake kan ook worden verwezen naar de Interpretatieve mededeling van de 

commissie over de toepassing van het Gemeenschapsrecht inzake 

overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten op geïnstitutionaliseerde 

publiek-private samenwerking (2008/C 91/02) (Publicatieblad van de Europese Unie 
d.d. 12 april 2008, C 91/4-9). 
Voor meer informatie: zie www.vlaanderen.be/pps. 
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Voorlopig besluit 
 
De overheidsopdrachtenrichtlijn(en) en het ‘primair’ gemeenschapsrecht zijn niet toepasselijk 
op de gunning van opdrachten of concessies door een overheid aan een ‘dochterentiteit’ indien: 
- de overheid op haar dochterentiteit toezicht uitoefent zoals op haar eigen diensten; 
- en die dochterentiteit tegelijkertijd het merendeel van haar werkzaamheden verricht ten 

behoeve van de overheid of de overheden die haar controleren. 
 
Aan het toezichtscriterium is zeker niet voldaan in geval van een gemengd publiek-private 
dochterentiteit. 
De theoretische mogelijkheid van private deelname in het kapitaal van de verzelfstandigde 
dochterentiteit is echter op zich niet doorslaggevend om te besluiten dat er geen toezicht zoals 
op de eigen diensten voorhanden is, maar wel een element om rekening mee te houden bij de 
beoordeling van de mate van marktgerichtheid van die entiteit (zie hierna). 
 
Aan het toezichtscriterium is voldaan wanneer uit de relevante wetsbepalingen en feitelijke 
omstandigheden blijkt dat de ‘moederentiteit(en)’ een doorslaggevende invloed heeft/hebben 
op zowel de strategische doelstellingen als op de belangrijke beslissingen van de (volledig in 
publieke handen zijnde) dochterentiteit, terwijl de mate van marktgerichtheid (waarbij de 
geografische en materiële omvang van de activiteiten van die vennootschap en de mogelijkheid 
om betrekkingen aan te knopen met ondernemingen uit de particuliere sector van belang lijken 
te zijn) en zelfstandigheid (waarbij de samenstelling en de bevoegdheid van de 
beslissingsorganen en de eventuele bijzondere of versterkte controlebevoegdheid van belang 
lijken te zijn) van deze dochterentiteit dit toezicht niet ‘onzeker’ maakt. 
 
Aan het toezichtscriterium lijkt ook voldaan indien de dochterentiteit niet als een ‘derde’ t.o.v. 
de – in haar kapitaal deelnemende – moederentiteit(en) kan worden beschouwd. Dit lijkt het 
geval te zijn indien de dochterentiteit geen handelingsvrijheid heeft m.b.t. de uitvoering van de 
opdracht en de bepaling van het tarief voor de prestaties (zie arrest Asemfo, deze rechtspraak 
werd evenwel als dusdanig – nog? – niet bevestigd). 
 
De scheidingslijn tussen wat wel (zie bv. arresten Coditel en Sea) en wat niet (zie bv. arrest 
Carbotermo) als toezicht zoals op de eigen diensten in aanmerking wordt genomen, is 
(vooralsnog) niet altijd even duidelijk. 
Een nauwkeurige (in regels gegoten) afbakening is – gelet op veelzijdige werkelijkheid – allicht 
ook niet mogelijk, misschien zelfs niet wenselijk. 
 
Het tweede criterium is vervuld indien de totale omzet van de dochterentiteit hoofdzakelijk 
wordt gerealiseerd uit werkzaamheden ingevolge gunningsbesluiten van de moederentiteit(en), 
en bijgevolg (de omzet uit) elke andere activiteit marginaal is. 
 
Het Hof heeft tot heden enkel uitspraak moeten doen over de situatie waarin de moederentiteit 
een opdracht gunt aan een dochterentiteit. De uitzonderingsvoorwaarden zijn dan ook op die 
leest geschoeid. Het is dus afwachten welk standpunt het Hof zal innemen wanneer de situatie 
voorligt waarin een dochterentiteit een opdracht gunt aan haar moederentiteit, of een 
dochterentiteit aan een andere dochterentiteit. 
 
 
 
 
 


